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APRESENTAÇÃO 

 

 
O I Simpósio de Biodiversidade, Conservação e Uso Sustentável de Plantas, Algas e 

Fungos Amazônicos surgiu com o propósito de apresentar trabalhos realizados no domínio 

fitogeográfico Amazônia, principalmente do Programa de Pós Graduação em Botânica - 

PPGBOT do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Devido a pandemia de 

covid-19, o evento foi realizado de forma virtual, entre os dias 07 a 11 de junho de 2021, no 

canal do YouTube SimbotAmazonia, onde está disponível a gravação de 18 palestras e da 

oficina “Botânica em Cordel” que foram as atividades oferecidas durante o evento. 

O evento contou com a participação de 2.381 inscritos de todas as regiões do país, 

sendo 796 inscritos da região Norte, 659 do Sudeste, 487 do Nordeste, 208 do Centro-Oeste, 

189 do Sul e 42 não especificaram o local. 

Apresentamos aqui 78 resumos (vídeo-pôsteres disponíveis em playlists do nosso canal 

no YouTube) de trabalhos realizados na Amazônia em três áreas temáticas distintas, a saber: 1) 

Diversidade e/ou Conservação de Plantas, Algas e Fungos Amazônicos, 2) Uso sustentável de 

Plantas, Algas e Fungos Amazônicos, e 3) Ferramentas para estudos de Plantas, Algas e Fungos 

Amazônicos. 

https://www.youtube.com/channel/UCIaZotmJCRXJ3pWFBs_KHSw
https://www.youtube.com/channel/UCIaZotmJCRXJ3pWFBs_KHSw/playlists
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Nigelia martiale (HYPOCREALES, CLAVICIPITACEAE): FUNGO DO 

BESOURO-ZUMBI NA AMAZÔNIA 

 
Douglas de Moraes Couceiro1; Thiago de Medeiros Mouzinho2; Marcos Diones Ferreira 

Santana3 & Dirce Lemi Komura2 

1Universidade Federal do Amazonas; 2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 

3Universidade do Oeste do Pará 

 
Nigelia martiale (Speg.) Luangsa-ard & Thanakitp. foi originalmente descrita por Spegazzini 

(1889) como Cordyceps martialis Speg. e sinonimizada por Kepler (2012) em Metacordyceps 

martialis (Speg.) Kepler, G.H. Sung & Spatafora através de atualização da descrição 

morfológica e relação filogenética. Posteriormente, os pesquisadores circunscreveram esta 

espécie em Metarhizium martiale (Speg.) Kepler, S.A. Rehner & Humber com base em método 

de cultura, filogenia e ecologia. Por fim, Luangsa-ard e colaboradores transferiram essa espécie 

para um gênero novo, Nigelia Luangsa-ard, Tasan. & Thanakitp., composto por apenas duas 

espécies. Nigelia martiale é um “fungo zumbi” (fungo entomopatogênico) parasita de larvas de 

besouros e mariposas, com importância econômica para os humanos por apresentar potencial 

no controle de populações de insetos na natureza ou plantações, fato que também é influenciado 

pela distribuição da espécie. Morfologicamente são caracterizados pelos estromas solitários ou 

múltiplos, em formato de clava fusoide, peritécio imerso, nitidamente escuro, e ostíolos 

projetando-se da superfície do estroma. No Brasil, N. martiale ocorre em Santa Catarina em 

área de Mata Atlântica, e no Amazonas e Mato Grosso, na floresta Amazônica. Este trabalho 

tem como objetivo ampliar os dados de distribuição dessa espécie para Amazônia, além de 

identificar seus hospedeiros e obter imagens macro e microscópicas. Um total de sete espécimes 

foram coletados: (1) Floresta Nacional do Tapajós e (2) Floresta Nacional do Saracá-Taquera, 

ambas localizadas no Pará, e (3) Jardim Botânico Adolpho Ducke - Museu da Amazônia no 

Amazonas. Todas as N. martiale foram encontradas parasitando larvas de coleópteros que se 

encontravam imersas em troncos podres, expondo apenas o ascoma. A identificação dos 

espécimes foi realizada por meio de análises macro e micromorfológicas do material 

desidratado, utilizando-se literatura especializada. Estes são os primeiros registros de N. 

martiale para o estado do Pará, assim ampliando a distribuição geográfica desta espécie, a qual 

soma atualmente 21 registros para o Brasil, diminuindo as lacunas do conhecimento de fungos 

entomopatogênicos. Apesar de sua indiscutível importância, esses fungos são poucos estudados, 

principalmente no que diz respeito aos seus aspectos ecológicos e origem evolutiva, em que se 

deve considerar o hospedeiro como fator chave para o melhor entendimento da sua biologia. 
 

Palavras-chave: Ascomycota, fungo entomopatógeno, larva de coleoptera. 

 
Instituição de fomento: INPA, UFOPA, Biota Consultoria. 
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BALANOPHORACEAE RICH. NO AMAPÁ, BRASIL 

 
Cásia Moraes Frazão1; Caroline Stefhanie Paiva da Fonseca1; Mikaeli Katriny Vaz da Costa2; 

Patrick de Castro Cantuária2 & Tonny David Santiago Medeiros2 

1Instituto Macapaense de Ensino Superior- IMMES; 2Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA 

Balanophoraceae Rich. é representada por seis gêneros e 17 espécies no Brasil, com registro 

de quatro gêneros e cinco espécies na Amazônia Legal. Esta família é composta 

exclusivamente por plantas holoparasitas de raízes, sendo uma das mais representativas do 

mundo. Seus representantes normalmente são perceptíveis durante o seu período reprodutivo 

quando suas inflorescências estão no mesmo nível do solo. O objetivo deste estudo é 

quantificar e conhecer a diversidade da família Balanophoraceae no estado do Amapá. Os 

dados amostrais foram retirados do site Specieslink, compilados em Excel 2016, e filtrados 

para determinação das coleções de referência, municípios, gêneros e espécies, confirmados 

através de literatura especializada. Foram registrados 4 espécimes, com registros apenas do 

herbário Amapaense (HAMAB). Todos registros foram classificados no gênero Helosis Rich, 

definido por formar uma túbera central subterrânea, no ponto de contato com a raiz 

parasitada, de onde se desenvolvem estruturas rizomiformes em todas as direções. Todas as 

amostras correspondem à espécie, Helosis cayennensis (Sw.) Spreng, caracterizada por 

tubérculos claros irregulares de superfície áspera, com extrema manifestação de parasitismo, 

é subterrânea podendo também habitar os tecidos da planta hospedeira, sendo perceptível 

apenas no período de floração, é facilmente confundida com fungos devido a semelhança de 

formato e coloração. No Amapá apenas dois municípios possuem registros da família 

Balanophoraceae, Oiapoque com dois registros e Mazagão. A carência de informações sobre 

a distribuição desse táxon no estado do Amapá é notória, devido a inexpressiva coleta 

botânica, tornando perceptível a ausência de estudos sobre a mesma, podendo ter seus dados 

de ocorrência subestimados na região. Conclui-se que no estado ocorre uma escassez de 

coleta e registro família da Balanophoraceae, apontando apenas 4 espécimes registrados. 

Palavras-chave: Botânica, diversidade, flora do Amapá. 
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A FAMÍLIA CYATHEACEAE KAULF NO AMAPÁ, BRASIL 

 
Caroline Stefhanie Paiva da Fonseca1; Mikaeli Katriny Vaz da Costa2; Cásia Moraes Frazão1; 

Patrick de Castro Cantuária2 &Tonny David Santiago Medeiros2 

1Instituto Macapaense de Ensino Superior- IMMES; 2Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA 

A família Cyatheaceae Kaulf engloba a grande maioria das pteridófitas com porte 

arborescente, compreendendo entre 600 e 650 espécies, distribuídas ao longo dos trópicos, 

subtrópicos e ao sul de regiões temperadas, embora seu centro de diversidade e endemismo 

se encontre nas florestas tropicais. No Brasil, a maior representatividade desta família é 

encontrada na Floresta Atlântica com uma das maiores proporções de espécies endêmicas 

entre as samambaias deste domínio. O objetivo deste estudo é quantificar e conhecer a 

diversidade da família Cyatheaceae no estado do Amapá. Os dados amostrais foram obtidos 

através do site Specieslink, compilados em Excel 2016 e filtrados para determinação das 

coleções de referência, municípios, gêneros e espécies, os quais foram confirmados através 

de literatura especializada. Foram identificadas quatro amostras para o estado do Amapá, com 

registros no herbário Amapaense (HAMAB), classificadas em um gênero, Cyathea J. Sm. 

Dos quatros registros, dois foram identificados a nível de espécie, correspondendo a duas 

espécies, Cyathea microdonta (Desv.) Domin (1), e Cyathea cyatheoides (Desv.) K.U. 

Kramer (1), indicando baixa diversidade da família na região. Os registros distribuem-se em 

três municípios do estado, sendo: Macapá (2), Oiapoque (1) e Serra do Navio (1). O 

quantitativo de coletas no herbário do estado é relativamente baixo, e se torna menos 

significativo quando filtrado para o estado do Amapá, apresentando valores bem inferiores 

ao esperado para um estado com mais de 70% de sua área preservada. A carência de 

informações sobre a distribuição da família Cyatheaceae no estado do Amapá é notória, 

devido a inexpressiva coleta botânica, tornando perceptível a ausência de estudos sobre a 

mesma, podendo ter seus dados de ocorrência minimizados na região. Conclui-se que no 

estado do Amapá ocorre uma escassez de coletas e registros referentes à família Cyatheaceae, 

com apenas quatro espécimes registrados. 

Palavras-chave: Botânica, diversidade, flora do Amapá. 
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PLANTAS ALIMENTÍCIAS - MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, PARÁ, BRASIL 

Jéssica Juliane Furtado Santos1 

1Universidade Federal Rural da Amazônia 

Plantas alimentícias, como frutas e hortaliças, oferecem alto potencial terapêutico, além do 

potencial nutricional. Dessa forma, estes vegetais contribuem para a melhora da saúde e 

prevenção de doenças, já que apresentam compostos bioativos, que têm propriedades 

medicinais. As feiras e os mercados populares representam espaços ricos em informações sobre 

tais plantas. Diante disso, o presente estudo buscou conhecer a diversidade e a procedência das 

plantas alimentícias e medicinais comercializadas em feiras livres e mercados públicos da 

Região Metropolitana de Belém do Pará. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas a 25 vendedores de plantas alimentícias e medicinais, localizados em 15 

estabelecimentos, abrangendo os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa 

Isabel do Pará. Os dados foram analisados quantitativa e qualitativamente. Foram registradas 

11 espécies de plantas alimentícias e medicinais, distribuídas em nove famílias, sendo 

Lamiaceae e Lauraceae as mais representativas. A espécie uxi (Endopleura uchi (Huber) 

Cuatrec., Humiriaceae) destacou-se por apresentar a maior frequência em todos os municípios 

estudados; e a maior diversidade de espécies foi encontrada no município de Ananindeua. As 

hortas locais e ervanários de Belém são os principais fornecedores das plantas para as feiras e 

mercados pesquisados. As feiras e mercados da Região Metropolitana de Belém abrigam 

relevantes espécies de plantas alimentícias com potencial medicinal, as quais desempenham 

função nutricional e terapêutica, que podem ser usadas em diversas preparações e contribuir 

para uma alimentação saudável. 

Palavras-chave: Amazônia, diversidade de plantas, feiras e mercados. 

 
Instituição de fomento: CAPES. 
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BRIÓFITAS COMO REFÚGIO 

 
Leandro de Almeida Amélio1 & Beatriz Robbi2 

 
1Universidade Estadual de Feira de Santana; 2Bioparque Serra Negra, Estrada Municipal 

Amatis José Franchi 

Os animais, possuem diferentes adaptações para diminuir sua detecção por predadores, os quais 

são orientados por estímulos visuais. Dentre estas adaptações podem ser incluídos padrões de 

forma ou de coloração que aumentam as chances de o organismo ser confundido com o 

ambiente em que se encontra, sendo então definidos como padrões crípticos de coloração. Na 

floresta, sobre as rochas, nos troncos das árvores e ao lado de corpos de água, podemos 

encontrar as menores plantas do mundo. Briófitas são plantas não vasculares, que possuem 

gametófitos elaborados e esporófitos efêmeros. São as únicas plantas terrestres com geração 

gametofítica dominante e, por isso, possuem características estruturais e reprodutivas 

exclusivas, inovadoras e unificadoras. Existem cerca de 20.000 espécies de briófitas em todo o 

mundo, organizadas em três divisões: antóceros, hepáticas e musgos. Esse estudo tem como 

objetivo mostrar as relações ecológicas entre a fauna e a flora de briófitas, e perceber nos 

microambientes como os animais usam as briófitas para se camuflarem. A busca nos levou a 38 

organismos citados em literatura que usam briófitas como meio para se camuflarem, dentre 

esses, estão listadas duas espécies fósseis. Realizamos uma revisão sistemática das formas e 

cores que estimulam animais a utilizarem as briófitas como meio para se camuflar. Usamos o 

site Color Adobe para detectar e criar as paletas de cores. Conduzimos uma análise de PCA no 

software R com auxílio do pacote Vegan para detecção dos grupos que mais se aproximam com 

base nas características promotoras da camuflagem. Afim de detectar a similaridade da 

composição das espécies foi realizada uma Análise Hierárquica de Cluster (PAST 3.14). Já foi 

observado que as briófitas têm relação ecológica com as aves na fabricação de ninhos, na 

alimentação e forrageio de alguns insetos. O uso para camuflagem é uma abordagem nova que 

reúne indivíduos únicos com cores e formas que os permitem se esconder. Análises como esta 

devem ser estimuladas em um contexto espacial, para áreas de proteção ambiental. O 

conhecimento direcionado para entender as relações ecológicas locais e para gerar mais dados 

que promovam a conservação dessas áreas. A degradação ambiental faz com que esses vínculos 

no meio ambiente se percam, tornando os animais e as plantas cada vez mais expostos e sem 

habitat. Uma vez que esses estão expostos sofrem mais com riscos de populações inteiras 

entrarem em declínio e serem extintas. 

Palavras-chave: Biodiversidade, camuflagem, musgos. 
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MUSGOS PLEUROCÁRPICOS DO HERBÁRIO RONDONIENSE JOÃO 

GERALDO KHULLMAN-RON 

Maria Solangia da Silva Costa1 & Osvanda Silva de Moura2 

1Universidade Federal de Rondônia; 2Departamento de Biologia, Herbário João Geraldo 

Kuhlmann (RON) 

 
Os herbários são coleções biológicas de plantas ou de fungos, ou de partes destes, e 

cientificamente preservados, em que desempenham um papel fundamental para todo e qualquer 

tipo de estudo que esteja relacionado com aspectos da diversidade, estrutura, distribuição e 

classificação dos seres vegetais, contribuindo no desenvolvimento de estudos florísticos, 

fenológicos, revisões taxonômicas, sistemáticas, etc. Nessas coleções encontram-se as briófitas, 

que são o segundo maior grupo de plantas terrestres, perdendo apenas pelas Angiospermas. São 

classificadas em três divisões: Marchantiophyta (hepáticas), Bryophyta (musgos) e 

Anthocerotophyta (Antóceros). A divisão Bryophyta é o segundo filo mais diversificado das 

plantas terrestres com cerca de 13.000 espécies, que se distingue das hepáticas e Antóceros por 

características do gametófito, que é composto de caulídios com filídios estruturalmente 

espiralados, costados ou não, não divididos ou lobados, além de uma seta pigmentada no 

esporófito, cápsula composta por opérculo e dentes (peristômio). Os musgos podem ser 

divididos em três grupos: 1. Acrocárpicos com os esporófitos produzido no ápice do ramo, a 

partir de um simples botão periquecial especializado; 2. Cladocárpicos que apresentam 

ramificações com esporófitos sendo produzidos no ápice das mesmas e 3. Pleurocárpicos que 

iniciam o desenvolvimento de seus esporófitos com botão periquecial ou galho curto 

especializado lateralmente. No Brasil são aceitas 33 famílias, 113 gêneros e 303 espécies de 

musgos pleurocárpicos. Desta maneira esse trabalho teve como objetivo realizar o levantamento 

das famílias de musgos pleurocárpicos da coleção do Herbário RON, bem como expandir o 

número de registros dentro da região do estado, através de referências especializadas. Foram 

analisadas chaves de identificação para as amostras, e até o momento foram identificadas duas 

famílias (Neckeraceae e Brachytheciaceae), dois gêneros (Neckeropsis e Zelometeorium) e três 

espécies (Neckeropsis undulata (Hedw), Reichardt; Neckeropsis disticha (Hedw) Kindb e 

Zelometeorium patalum (Hedw) Manuel), que estão sendo descritas e fotografadas. Sendo 

assim os dados revelam como o estudo dos musgos no estado de Rondônia ainda está em sua 

fase embrionária. 

Palavras-chave: Amazônia, brioflora, taxonomia. 
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FUNGOS CONIDIAIS ASSOCIADOS À SERRAPILHEIRA EM PARCELAS 

DO ESECAFLOR (PA), AMAZÔNIA ORIENTAL 

Josiane Santana Monteiro1 & Helen Maria Pontes Sotão2 

 
1Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável; 2Museu Paraense Emílio Goeldi 

 
Os fungos conidiais apresentam formas assexuais e microscópicas de Ascomycota e 

Basidiomycota. Sua ocorrência está registrada para diferentes ecossistemas florestais, com 

escassas informações sobre a influência do estresse hídrico na riqueza e composição desses 

fungos. O projeto Efeitos da Seca da Floresta (ESECAFLOR) foi implantado próximo à Estação 

Científica Ferreira Penna (ECFPn), na Floresta Nacional de Caxiuanã (Pará), em 2002, visando 

simular um período de estiagem em uma área de floresta amazônica. Ao longo deste 

experimento foram realizados apenas quatro estudos sobre fungos, sem dados para fungos 

conidiais decompositores. O objetivo desse trabalho foi investigar os fungos conidiais 

associados à serrapilheira nas áreas experimentais do projeto ESECAFLOR. Foram realizadas 

três coletas de substratos vegetais (folhas e galhos) nas parcelas controle (Parcela A) e 

experimental com déficit hídrico (Parcela B), no sítio de pesquisa do ESECAFLOR na ECFPn. 

Em cada parcela foram coletadas 20 amostras de folhas (composta por 10 folhas/amostra) e 20 

amostras de galhos (10 galhos/amostra), totalizando 240 amostras. Em laboratório, os substratos 

vegetais foram submetidos à técnica de lavagem em água corrente, incubados em câmara úmida 

e analisados em estereomicroscópio para preparação de lâminas semipermanentes e 

identificação dos fungos. Foram registrados 323 táxons e 112 gêneros de fungos conidiais, todos 

classificados em Ascomycota. Na Parcela B foram observados 232 táxons, sendo 100 

exclusivos e na Parcela A, 223 táxons com 91 exclusivos. Nos substratos foram registrados 142 

táxons em galhos, 141 em folhas e 40 em ambos. Foram adicionados 84 novos registros de 

fungos conidiais à Funga da Flona de Caxiuanã, incluindo dez para o Pará, 

20 para o bioma Amazônia, três para América do Sul (Beltraniella clavatophora R.F. 

Castañeda, Cano & Guarro, Dictyochaeta stipitocolla Kuthub. & Nawawi e Endophragmiella 

globulosa B. Sutton ex P.M. Kirk) e dois para o Continente Americano (Kionochaeta aristata 

P.M. Kirk e Sporidesmiella incrassata Kuthub. & Nawawi), ampliando para 140 o número de 

táxons conhecidos para a Flona de Caxiuanã. Os dados obtidos expressam uma riqueza 

significativa de fungos conidiais em ambas às parcelas do ESECAFLOR, e com diferenças 

quanto à presença das espécies nas parcelas e substratos analisados. Apesar da redução hídrica 

na Parcela B, a riqueza fúngica registrada indica que várias espécies podem se tornar tolerantes 

a condições de seca. Estes dados apontam para a necessidade de novos estudos sobre os 

possíveis efeitos de alterações climáticas sobre a diversidade fúngica da Amazônia. 
 

Palavras-chave: Anamorfos, Ascomycota, diversidade. 

 
Instituição de fomento: CNPq. 
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CONTRIBUIÇÃO DO ESTRATO ARBÓREO PARA COMPOSIÇÃO DE 

SERRAPILHEIRA COMO SUMIDOURO DE CARBONO 

Maria Dolores Ribeiro Orge1; José Antonio da Silva Dantas1; Mara Rojane Barros de Matos1; 

Liliane Silva de Jesus1; Jéssica Figuera Oliveira1; Raquel Alves Almeida1 & Wilma Silva 

Santos1 

1Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

 
A circulação e a regeneração de nutrientes são reguladores importantes do funcionamento do 

ecossistema. Nos ecossistemas terrestres, os detritos da superfície do solo representam parte 

significativa da ciclagem biogeoquímica, sendo a serrapilheira o compartimento mais 

importante. Estudos mostram que 90% ou mais da biomassa vegetal produzida nas florestas 

passa através deste compartimento de detritos, confirmando sua importância como sumidouro 

de carbono. A formação de serrapilheira é essencial na restauração dos processos ecológicos 

para recuperação de áreas degradadas e conservação do solo em remanescentes florestais. Este 

trabalho teve por objetivo inferir sobre a contribuição de famílias fanerogâmicas do estrato 

arbóreo comuns aos domínios fitogeográficos da Mata Atlântica e da Amazônia, com muitas 

espécies disjuntas. Com base no levantamento florístico em três remanescentes no município 

de Alagoinhas, referência para o Litoral Norte da Bahia (Brasil), foram consideradas as famílias 

do estrato arbóreo comuns aos dois biomas na produção da serrapilheira. Entre as famílias 

disjuntas de árvores nativas estão Anacardiaceae, Fabaceae e Myrtaceae, com 2 morfoespécies 

cada; e as demais famílias Burseraceae, Hypericaceae, Lamiaceae, Lecythidaceae, Ochnaceae, 

Primulacaceae, Rutaceae, Simaroubaceae e Urticaceae, com apenas 1 morfoespécie cada. 

Apesar do aporte de ramos, flores, frutos e sementes, a fração foliar contribui com mais de 70% 

na composição da serrapilheira. As folhas variam na textura, entre membranácea, cartácea a 

coriácea. Dependendo da espécie vegetal, decompõem em diferentes velocidades em função da 

textura, das variáveis climáticas e das quantidades de celulose, lignina e outros grandes 

compostos orgânicos. O aporte de nutrientes garante a ciclagem entre a interface planta- 

serrapilheira-solo nas diferentes estações climáticas. Ao final de um ano, uma média de 40-50% 

da biomassa foliar na serrapilheira foi decomposta após ação conjunta de invertebrados 

associados, microrganismos e água. Este ciclo a longo prazo do carbono, imobilizado através 

da biomassa foliar, da serrapilheira, dos nutrientes solubilizados no solo e da reabsorção pelas 

raízes das árvores, constitui o sequestro de carbono da atmosfera pela fotossíntese, tornando as 

florestas tropicais como a Amazônia e a Mata Atlântica eficientes sumidouros de carbono. 
 

Palavras-chave: Árvores, carbono, serrapilheira. 
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FLORA DISJUNTA E DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES TROPICAIS AFINS 

ENTRE OS DOMÍNIOS DA AMAZÔNIA E DA MATA ATLÂNTICA (BRASIL) 

José Antonio da Silva Dantas1; Mara Rojane Barros de Matos1; Maria Dolores Ribeiro Orge1; 

Wilma Santos Silva1; Enéas Santos Lima1; Marinalva de Jesus Almeida1 & Ludmilla de 

Santana Luz1 

1Universidade do Estado da Bahia 

 
Amazônia e Mata Atlântica constituem os maiores domínios fitogeográficos do planeta com a 

biodiversidade ainda subestimada. O objetivo do trabalho foi identificar espécies de comum 

ocorrência entre as floras da Amazônia e da Mata Atlântica no Litoral Norte da Bahia, Brasil, 

onde fez-se o levantamento florístico em três fragmentos florestais de diferentes tamanhos. Foi 

criado um banco de dados contendo as informações coletadas em campo como: características 

reprodutivas sobre botões, flores, frutos e sementes; aspectos de odor, consistência, textura, 

acúleos, espinhos, tricomas e látex nas estruturas vegetativas (folhas, ritidoma, raízes); tipos e 

frequência de visitantes florais. Estágios de regeneração foram avaliados pelos parâmetros: 

diâmetro à altura do peito (DAP), altura e presença de epífitas e trepadeiras. Famílias, gêneros e 

espécies foram identificados com base no sistema APG IV, de acordo à forma de vida, e o 

tratamento dos dados com o software PAST para análise de similaridade florística. O 

levantamento preliminar resultou em 199 espécies identificadas, sendo que do total amostrado, 

foram registradas 67 espécies (33,69%) disjuntas entre os biomas Amazônia e Mata Atlântica, 

pertencentes a 38 famílias botânicas. Estas espécies possuem ampla distribuição geográfica e 

estão adaptadas a diferentes condições e fatores ambientais, a exemplo do clima, solo, relevo, 

precipitação pluvial, temperatura e umidade do ar. As famílias mais representadas foram: 

Asteraceae (6 spp.); Fabaceae, Melastomataceae e Rubiaceae (5 spp. cada); Bignoniaceae e 

Malvaceae (ambas 3 spp.). Algumas espécies que ocorrem em ambos os biomas são 

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski., Tilesia baccata (L.) Pruski, Bowdichia virgilioides Kunth., 

Mimosa sensitiva L., Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers., Pavonia malacophylla 

(Link & Otto) Garcke, Miconia prasina (Sw.) DC. e Miconia albicans (SW.) Triana. Os hábitos 

variaram de arbustos (38,81%, n=26), árvores (28,36%, n=19), ervas (17,91%, n=12) e outros, 

entre lianas, subarbustos e epífitas (14,92%, n=10). Este estudo pretende contribuir para a 

redução da lacuna do conhecimento sobre a flora disjunta do Brasil. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade, flora, tropical. 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS BRIÓFITAS DE UM FRAGMENTO 

DE FLORESTA DE VÁRZEA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, ESTADO DO 

PARÁ, BRASIL 

Alessandra Ferreira dos Reis1; Ana Claudia Caldeira Tavares Martins2 & Márcio Roberto 

Pietrobom da Silva1 

1Universidade Federal do Pará, Faculdade de Ciência Naturais, Campus Universitário de 

Bragança; 2Universidade Estadual do Pará, Departamento de Ciências Naturais, Belém 

As briófitas constituem o segundo maior grupo de plantas terrestres, estando atrás, em número 

de espécies, apenas para as angiospermas. No Brasil ocorrem 1610 espécies de briófitas, desta 

são reconhecidas no estado do Pará 321 espécies, das quais 54 já tiveram ocorrências registradas 

na região bragantina. As florestas de várzea dominam a paisagem na zona estuarina amazônica, 

são ambientes frágeis e de difícil recuperação uma vez alteradas pela intervenção humana. 

Tendo em vista a ausência de estudos em Bragança com plantas avasculares neste tipo de 

floresta, este trabalho tem por objetivo realizar o levantamento florístico em uma floresta de 

várzea de um afluente do Rio Caeté, localizada no município de Bragança, estado do Pará. A 

floresta de várzea do rio Caeté, localiza-se no lado sudeste do leito principal do rio Caeté, na 

comunidade do Chaú. Foram realizadas seis coletas entre os meses de novembro de 2019 a 

janeiro de 2020, início do inverno amazônico. As amostras foram coletadas em parcelas de 

10X10m em todos os tipos de vidas disponíveis na área (terrícola, corticícola, epíxila e epífila), 

posteriormente analisadas com auxílio de estereomicroscópio e microscópio de luz. Todas as 

amostras coletadas serão incorporadas no acervo do Herbário HBRA do Instituto de Estudos 

Costeiros, da Universidade Federal do Pará. Até o momento foram analisadas 40 amostras, e 

identificadas nove famílias, 19 gêneros e 28 espécies. Para musgos (Bryophyta) foram 

registradas oito famílias, 14 gêneros e 21 espécies, enquanto as hepáticas (Marchantiophya), foi 

registrada apenas 1 família, seis gêneros e sete espécies. Quanto a representatividade das 

famílias já analisadas com relação ao número de espécies são Calymperaceae (três), 

Fissidentaceae (quatro), Meteoriaceae (duas), Pilotrichaceae (uma) Pterobryaceae (duas), 

Sematophylaceae (sete), Lejeuneaceae (sete), Thuidiaceae (uma) e Hypnaceae (uma). A partir 

dos dados preliminares observados, conclui-se que 55% das amostras possuem tipo de vida 

epíxila. Os resultados apresentados até o momento contribuem para um melhor conhecimento 

a respeito da brioflora da região, a pesquisa será aprofundada com o objetivo de mensurar a real 

riqueza da área. 

Palavras-chave: Brioflora, floresta de várzea, Rio Caeté. 
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DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E ASPECTOS ECOLÓGICOS DE 

Cantharellus ADANS. EX FR. (CANTHARELLALES, BASIDIOMYCOTA) NO 

ESTADO DO AMAZONAS 

Caroliny Almeida Coelho1; Marta Regina Pereira2 & Dirce Leimi Komura1 

 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA; 2Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA 

Cantharellus Adans. ex Fr. é um gênero de cogumelos comestíveis, que pode ser encontrado 

em todos os continentes que possuem florestas com árvores hospedeiras ectomicorrízicas. Os 

padrões de distribuição e abundância desse gênero são espacialmente distintos, e o 

conhecimento da sua biologia em áreas tropicais ainda é incipiente. Diante disso, o objetivo 

deste estudo foi verificar o status de diversidade, distribuição e aspectos ecológicos de 

Cantharellus no estado do Amazonas. Para isso, foram realizadas consultas online nas 

plataformas digitais Flora do Brasil e SpeciesLink e em artigos científicos. Os nomes foram 

revisados na plataforma Index Fungorum. Além disso, dados de espécimes coletados e 

determinados recentemente foram incluídos. Dentre as 17 espécies de Cantharellus com 

registros de coleta para o Brasil, quatro são para o Amazonas: Cantharellus amazonensis 

Wartchow, Cantharellus cibarius Fr., Cantharellus guyanensis Mont. e Cantharellus hystrix 

Corner. A espécie de maior ocorrência nos bancos de dados e coletas recentes é C. guyanensis, 

que apresentou registros em São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Manaus, 

Manacapuru e São Sebastião do Uatumã, localidades ao longo do Bacia do Rio Negro. Em 

Manicoré, região sul do Estado do Amazonas, Cantharellus guyanensis representa o primeiro 

registro para a localidade, que está na Bacia do Rio Madeira. Nas regiões norte e centro 

Amazonense, basidiomas desta espécie são encontrados em solos arenosos entre os meses de 

fevereiro a agosto, geralmente próximos a Aldina heterophylla Spruce ex Benth. (Fabaceae). 

Em uma Campinarana de Manicoré, basidiomas jovens de Cantharellus guyanensis foram 

coletados em novembro de 2020, acompanhado de raízes micorrizadas, confirmando o hábito 

ectomicorrízico dos espécimes. Entretanto, a identidade das plantas envolvidas na simbiose 

ectomicorrízica ainda é desconhecida, pois Aldina Endl., gênero de planta conhecido por 

apresentar ectomicorrízas, não ocorre na região sul do Estado do Amazonas. Sendo assim, é 

necessário dar continuidade nesse estudo para identificar a planta hospedeira e confirmar com 

dados moleculares a raiz micorrizada, bem como analisar sua anatomia por meio de microscopia 

óptica. Cantharellus guyanensis consta na lista da IUCN (União Internacional para 

Conservação da Natureza) de espécies ameaçadas de extinção com status de LC (‘Least 

Concern’ = menos preocupante). Contudo, ainda existem grandes lacunas de coleta e pouco 

conhecimento sobre simbioses ectomicorrízicas no Amazonas. 
 

Palavras-chave: Cogumelos comestíveis, ectomicorrizas, Manicoré. 
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COMPARAÇÃO DA SIMILARIDADE FLORÍSTICA DAS CANGAS DO 

PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS FERRUGINOSOS COM OUTRAS ÁREAS DE 

CANGA DA AMAZÔNIA ORIENTAL 

Livia Gadelha Silva1; Juliana Lovo2; Taiana L. Fonseca da Silva1 & Daniela Zappi1,3 

 
1Universidade Federal Rural da Amazônia/Museu Paraense Emílio Goeldi;2 Universidade 

Federal da Paraíba;3Universidade de Brasília 

O estabelecimento de áreas protegidas é uma estratégia global que busca diminuir a perda de 

biodiversidade e a manutenção de serviços ecossistêmicos. A Floresta Nacional de Carajás 

(FLONA de Carajás) e o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos (PNCF) são, 

respectivamente, unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral, localizadas 

no sudeste do estado do Pará. Essas duas áreas abrigam regiões de vegetação rupestre herbáceo- 

arbustiva que se desenvolve sobre a canga ferruginosa. Na região de Carajás são encontradas 

outras áreas de canga como a Serra Arqueada (ARQ-CAN) e a Serra de Campos de São Félix 

do Xingu (SFX). As cangas são ambientes de grande importância natural e econômica por 

apresentarem elevado número de espécies endêmicas e substrato rico em minério de ferro, 

tornando esse ambiente altamente ameaçado. O PNCF é a única área de canga amazônica 

protegida integralmente da mineração. Deste modo, os objetivos do presente estudo foram: 

complementar a lista florística das cangas dessa unidade de conservação a fim de comparar a 

similaridade florística entre suas serras e verificar a representatividade dessas espécies na 

FLONA de Carajás, ARQ-CAN e SFX. Utilizamos as listas de espécies publicadas previamente 

para o PNCF com 351 spp.,799 spp. para as demais cangas da FLONA de Carajás (Serra Norte 

e Serra Sul),146 spp. na ARQ-CAN e 244 spp. em SFX. Foram realizadas análises multivariadas 

empregando métodos de ordenação – Non-metri multimensional scalling e de agrupamento – 

Unweighted Pair Group Methodmean, ambas usando distância de Sørensen (Bray-curtis). 

Nossas coletas adicionaram 160 spp. à lista florística do PNCF que atualmente apresenta 561 

spp. de plantas com sementes. As análises multivariadas mostraram que as áreas analisadas 

apresentam índices de similaridade florística baixos. As cangas da FLONA de Carajás (Serra 

Norte e Sul) compartilham mais espécies com o PNCF, já a ARQ-CAN e a SFX são as áreas que 

compartilham menos espécies com o PNCF. É possível que a diferença de micro-habitats 

encontrados nas áreas analisadas influencie na alta diversidade beta das cangas amazônicas e a 

baixa similaridade florística entre elas tornando cada área única. Assim, apesar do PNCF não 

abrigar a totalidade de espécies das cangas estudadas, ele é uma área estratégica de conservação 

da vegetação sobre afloramentos ferruginosos no Pará, tanto do ponto de vista da biodiversidade 

como dos habitats e serviços ecossistêmicos associados. 
 

Palavras-chave: Cangas amazônicas, conservação, levantamento florístico. 
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PROJETO FUNGOS DO CRISTALINO: CONHECER PARA CONSERVAR 
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O Projeto Fungos do Cristalino foi criado em 2015 por iniciativa da cientista cidadã e 

parataxonomista de fungos Susanne Sourell em parceria com a Fundação Ecológica Cristalino 

(FEC). O projeto está sendo realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Cristalino, localizada na região do Rio Cristalino entre os municípios de Alta Floresta e Novo 

Mundo (MT), com cerca de 7.000 hectares de mata preservada. A região onde se encontra a 

reserva é conhecida como o “arco do desmatamento”, que demarca os limites da Floresta 

Amazônica ao sul, e é circundada por latifúndios de soja, pastagens de gado e pelo avanço do 

desmatamento. A fragilidade desta região, decorrente da acelerada redução de hábitat, tem 

ameaçado diversas espécies que correm o risco de se tornarem extintas antes mesmo de serem 

conhecidas pela ciência. Diante disto, o intuito do projeto é investigar, conhecer e proteger a 

funga da RPPN Cristalino. Para tanto, coletas de esporomas foram iniciadas em dezembro de 

2016 e seguiram até janeiro de 2020. Até o momento, quatro expedições foram realizadas, 

sempre nos meses de dezembro e janeiro, período de alta pluviosidade na região e maior 

abundância de esporomas. As coletas seguiram métodos tradicionais em Micologia e, 

posteriormente, foram tombadas no fungário FLOR da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Alguns grupos específicos, como Amanitaceae, Clavariaceae, Entolomataceae, 

Hygrophoraceae, Cordyceps s.l., Geoglossales, Gomphales, Phallales e Russulales já estão 

sendo estudados por micólogos brasileiros. Ao total, foram coletados 1049 espécimes, sendo 

668 referentes a representantes do filo Basidiomycota e 199 a Ascomycota. Outros 182 

espécimes carecem de identificação mais precisa. No intuito de envolver mais a comunidade 

micóloga amadora no Brasil, membros do projeto compartilham também fotos dos macrofungos 

registrados em grupos de identificação nas diversas mídias, como, por exemplo, no grupo 

“Cogumelos do Brasil” do Facebook. Em virtude da situação pandêmica que estamos inseridos, 

o projeto encontra-se interrompido em relação às novas expedições, porém a identificação dos 

espécimes segue ainda que de forma lenta. Apesar disso, é notório o impacto que o 

desenvolvimento deste projeto tem para o conhecimento da funga brasileira e sua preservação, 

destacando a importância de sua continuidade. 
 

Palavras-chave: Amazônia meridional, conservação, funga. 
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FUNGOS CAUSADORES DE FERRUGENS (PUCCINIALES) EM 
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Os fungos causadores de ferrugens em plantas são biotróficos obrigatórios, classificados na 

ordem Pucciniales (Basidiomycota). São relatados sobre uma ampla gama de hospedeiros, 

incluindo plantas do clado Fabídeas. O objetivo deste estudo foi realizar estudos taxonômicos, 

com base morfológica de fungos Pucciniales associados a plantas de Fabídeas, a partir de 

coleções procedentes da Amazônia brasileira. As amostras de Pucciniales sobre plantas 

analisadas neste estudo foram oriundas dos herbários HAMAB, IAN, MG e de coleções 

disponíveis no laboratório de Micologia do MPEG. Os espécimes foram inspecionados em 

estereomicroscópio para visualização dos sintomas e estruturas fúngicas. A identificação foi 

realizada com base na especificidade desses fungos em relação às plantas hospedeiras, análises 

dos soros e esporos dos fungos montados em lâminas semipermanentes, observação em 

microscópio óptico e utilização de literatura especializada, além de comparações com 

espécimes depositados no herbário MG. Neste estudo foram analisadas 154 amostras de plantas 

com ferrugens parasitando espécimes de 37 gêneros de Fabídeas, procedentes dos estados do 

Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Foram identificados 16 gêneros e 44 espécies de Pucciniales, 

sendo 34 teleomórficos, pertencentes às famílias Chaconiaceae (Chaconia Juel, Maravalia 

Arthur e Olivea Arthur), Phakopsoraceae (Cerotelium Arthur, Crossopsora Syd. & P.Syd. e 

Phakopsora Dietel), Pileolariaceae (Atelocauda Arthur & Cummins), Pucciniaceae (Puccinia 

Pers e Uromyces Link (Unger)) e Raveneliaceae (Apra J.F. Hennen & F.O. Freire, Anthomyces 

Dietel, Dicheirinia Arthur, Ravenelia Berk e Sorataea Syd.) e 10 anamórficos dos gêneros 

Aecidium e Uredo. Oito espécies representaram novos registros para o estado do Amapá 

(Chaconia braziliensis Y. Ono & J.F. Hennen), Maravalia bauhiniicola (Cummins) Y. Ono, 

Crossopsora byrsonimatis (Henn.) R.S. Peterson Phakopsora tomentosae Ferreira & 

Gasparotto, Uromyces desmodiicola Jorst e U. neurocarpi Dietel), e as espécies Uromyces 

crotalariae Arthur J.W. Baxter e U. foveolatus Juel primeiro registro para o Pará. Estes dados 

ampliam o conhecimento e a distribuição geográfica das ferrugens que parasitam espécies de 

Fabídeas em ecossistemas florestais da Amazônia brasileira. 
 

Palavras-chave: Basidiomycota, Fabaceae, Pucciniomycetes. 

 
Instituição de fomento: CNPq. 



I SIMPÓSIO DE BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DE PLANTAS, ALGAS E FUNGOS AMAZÔNICOS 

24 
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Euterpe oleracea Mart., popularmente conhecida como açaizeiro, é uma palmeira nativa da 

Amazônia. É uma espécie que possui elevado valor comercial associado à indústria alimentícia 

(polpa do açaí e palmito). Esta palmeira é amplamente distribuída na região amazônica, mas 

são poucos os estudos sobre os fungos associados à decomposição do seu folhedo. Dentre os 

decompositores, os fungos conidiais se destacam como o grupo mais expressivo quanto à 

riqueza de espécies. Considerando a escassez de conhecimento sobre a diversidade desses 

fungos na Amazônia e a importância econômica do açaizeiro, objetivou-se realizar um estudo 

taxonômico dos fungos conidiais (Ascomycota) associados a partes em decomposição de E. 

oleracea em fragmentos florestais e de produção no estado do Pará, Amazônia Oriental. Foi 

realizada uma coleta de substratos em decomposição (folíolos, pecíolos, raques, cachos e 

bainhas) de E. oleracea em dezembro de 2020 na Ilha do Combu e Parque Estadual do Utinga 

Camillo Vianna em Belém, Vila Vinagre no Acará e Reserva São Geraldo Magela em Capitão 

Poço. Os substratos coletados foram submetidos à técnica de lavagem em água corrente e 

incubados em câmara-úmida por até 45 dias, com observações em estereomicroscópio. Lâminas 

semipermanentes foram preparadas para visualização das estruturas fúngicas em microscópio e 

posterior identificação com auxílio de literatura especializada. Foram identificados 62 fungos 

conidiais, pertencentes a 41 gêneros de Ascomycota. Registrou-se a primeira ocorrência de 26 

gêneros em açaizeiros (Acremonium Link, Acrodictys M.B. Ellis, Alternaria Nees, 

Arachnophora Hennebert, Beltraniella Subram., Candelabrum Beverw., Cercospora Fresen ex 

Fuckel, Cladosporium Link, Clonostachys Corda, Codinaea Maire, Corynespora Güssow, 

Dictyosporium Corda, Dinemasporium Lév., Helicomyces Link, Helicosporium Nees, 

Hyphodiscosia Lodha & K.R.C. Reddy, Inesiosporium R.F. Castañeda & W. Gams, 

Linodochium Höhn., Monotosporella S. Hughes, Myrmecridium Arzanlou, W. Gams & Crous, 

Parasympodiella Ponnappa, Penzigomyces Subram., Solheimia E.F. Morris, Thozetella Kuntze, 

Veronaea Cif. & Montemart. e Wiesneriomyces Koord.). A maioria dos fungos conidiais foi 

registrada nos cachos (25), seguida de folíolo (17), bainha (15), pecíolo (12) e raque (7). Estes 

resultados, embora preliminares, demonstram que o açaizeiro é uma palmeira com muito 

potencial para a realização de investigações micológicas e novos estudos são necessários para 

expandir o conhecimento sobre fungos conidiais amazônicos. 
 

Palavras-chave: Arecaceae, Ascomycota, decompositores. 
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Na família Sphaerophragmiaceae Cummins & Y. Hirats. estão classificados cinco gêneros de 

Pucciniales, incluíndo Dasyspora Berk. & M.A. Curtis, que por muito tempo foi considerado 

monoespecífico parasitando espécies de Xylopia L. (Annonaceae). A partir de 2012, estudos 

com bases morfológica e molecular definiram que D. gregaria (Kunze) Henn. se tratava de um 

complexo de 11 espécies, arranjadas em dois clados designados como Dasyspora gregaria (D. 

gregaria, D. echinata Beenken & R. Berndt e D. segregaria Beenken) e D. winteri (D. winteri 

(Pazschke) Beenken, D. mesoamericana Beenken, D. nitidae Beenken, D. amazonica Beenken, 

D. frutescentis Beenken, D. ferrugineae Beenken, D. guianensis Beenken e D. emarginatae 

Beenken). Considerando a necessidade de realizar atualização taxonômica dos espécimes de 

Dasyspora, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão na identificação taxonômica 

dos espécimes de Pucciniales do gênero Dasyspora sobre Xylopia, a partir de amostras 

procedentes da Amazônia brasileira depositadas em herbários da região Norte. Foi realizado um 

levantamento na coleção de fungos dos herbários do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG), da 

Embrapa Amazônia Oriental (IAN) e do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 

Estado do Amapá (HAMAB). No MG também foi executada uma busca direta dos espécimes 

de Xylopia da coleção botânica. As identificações das espécies foram realizadas com base 

morfológica e com auxílio de literatura específica. As amostras foram inspecionadas em 

estereomicroscópio para visualização dos sintomas e presença de soros e esporos dos fungos, e 

lâminas semipermanentes foram montadas em solução de lactoglicerol contento as 

microestruturas, para posterior análise em microscópio óptico (MO). Observação da 

ornamentação da superfície dos esporos também foi realizada, por técnica de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Foram analisados 15 espécimes e identificadas cinco espécies 

do gênero Dasyspora, parasitando sete espécies de Xylopia, com ocorrência para os estados do 

Amapá (AP), Mato Grosso (MT) e Pará (PA): D. amazonica (MT, PA), D. echinata (AP, PA), 

D. ferrugineae (AP) D. gregaria (AP, PA) e D. nitidae (AP, PA). Este estudo representa a 

primeira atualização do status de Dasyspora para a Amazônia brasileira desde seu 

reconhecimento como um complexo de espécies válidas, o que demonstra potencial diversidade 

e capacidade de expansão das espécies do gênero depositadas em herbários, contribuindo desta 

forma, para o conhecimento e ampliação da distribuição geográfica do mesmo. 
 

Palavras-chave: Basidiomycota, Pucciniomycetes, Sphaerophragmiaceae. 
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MACROFUNGOS AGARICOMYCETES EM FRAGMENTOS DE 

FLORESTAS DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, PARÁ, BRASIL 
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Silva1; Rita Heyllen Ribeiro Laureano1; Caio César de Sousa Crispim1;Tamyres Costa de 
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Agaricomycetes é uma classe do filo Basidiomycota, que inclui fungos decompositores, 

ectomicorrízicos e parasitas. São conhecidos popularmente como cogumelos e orelhas-de-pau, os 

quais podem ser encontrados no solo, em troncos em decomposição ou árvores vivas. A maioria 

das espécies possui a capacidade de degradar os componentes da madeira (celulose, hemicelulose 

e/ou lignina), sendo assim chamados de lignolíticos. O objetivo deste estudo foi ampliar o 

conhecimento sobre a riqueza das espécies de macrofungos da classe Agaricomycetes na 

Amazônia brasileira. A coleta foi realizada em dezembro de 2020, em trilhas de fragmentos de 

florestas primárias no município de Tomé-Açu, localizado na mesorregião do Nordeste paraense. 

Tomé-Açu abrange uma área de 5.044,93 km² com cobertura vegetal primária do tipo ombrófila 

densa, restrita a pequenas áreas, sendo a maior parte caracterizada por floresta secundária devido 

a agricultura e pecuária. Foram identificadas 30 espécies, pertencentes a quatro ordens (Agaricales, 

Auriculariales, Hymenochaetales e Polyporales) e 10 famílias. A família Polyporaceae foi a mais 

representativa com 15 espécies, seguida de Meripilaceae com três espécies e Ganodermataceae 

com duas espécies. As espécies com o maior número de ocorrência foram Trametes modesta 

(Kunze ex Fr.) Ryvarden (9), Trametes elegans (Spreng.) Fr. (7) e Perenniporia aurantiaca (A. 

David & Rajchenb.) Decock & Ryvarden (6). Enquanto 12 espécies foram representadas por 

apenas um único espécime, entre estas Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm., que é um novo 

registro para o estado do Pará. A pesquisa expande o conhecimento da distribuição de fungos no 

município de Tomé-Açu, sendo a primeira pesquisa com Agaricomycetes neste município. Além 

disso, os dados em análise demonstram a possibilidade de novos registros e novas espécies. Todos 

os espécimes serão depositados no Herbário João Murça Pires do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG). É necessário realizar um monitoramento periódico para identificar a real riqueza de 

espécies de macrofungos em Tomé-Açu. 
 

Palavras-chave: Amazônia, Fungos lignocelulíticos, Polyporales. 
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CONTRIBUIÇÕES DO GÊNERO Cyathus HALLER (NIDULARIACEAE, 

BASIDIOMYCOTA) PARA O DOMÍNIO AMAZÔNICO 

Pedro Henrique Gomes do Nascimento1; Jefferson Santos Góis1 & Iuri Goulart Baseia1 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

O gênero Cyathus é caracterizado pela forma do basidioma similar a um cone ou sino invertido 

com pequenos discos internos, assemelhando-se a pequenos ovos dentro de um ninho de 

pássaro, etimologia de “bird’s nest fungi”. Nos últimos anos, o número de estudos contendo o 

gênero para o domínio Amazônico aumentou notadamente, totalizando 9 espécies catalogadas 

para a região, sendo duas delas endêmicas: C. albinus Accioly, Cruz & Baseia e C. amazonicus 

Triev.-Per. & Baseia. A comunidade científica reconhece a urgência em inteirar-se sobre a 

biodiversidade local, antes que as espécies sejam extintas devido à ação humana. Algumas 

espécies de Cyathus apresentam potencial farmacológico e biotecnológico, principalmente no 

combate ao Alzheimer. Baseado nisso, o presente trabalho objetiva ampliar a diversidade do 

conhecimento de Cyathus por meio de novos registros e fomentar políticas de conservação de 

fungos ocorrentes na Amazônia. Os espécimes foram coletados durante o período chuvoso 

(janeiro e fevereiro) nos anos de 2004 e 2013, em 3 regiões do bioma amazônico: Manacapuru 

e Museu da Amazônia (MUSA), ambos no estado do Amazonas e na Floresta Nacional de 

Caxiuanã, no estado do Pará. Coleta, processamento e desidratação seguiram método específico 

para fungos nidulariáceos. As análises morfológicas foram realizadas no Laboratório de 

Biologia de Fungos da UFRN e os espécimes depositados na coleção de fungos (UFRN- 

Fungos). Foram identificadas 5 espécies de Cyathus no presente trabalho. Cyathus 

tenuicorticalis J.S. Góis, R. Cruz, Baseia & Ovrebo é registrada pela primeira vez para o Brasil. 

C. triplex Lloyd é o segundo registro para a Amazônia. C. amazonicus é o segundo registro para 

o Amazonas. C. limbatus Tul. & C. Tul. e C. morelensis C.L. Gómez & Pérez-Silva são o 

segundo registro para o bioma Amazônico. C. tenuicorticalis era conhecido apenas para a Costa 

Rica e se caracteriza pela dupla camada cortical do peridíolo de espessura fina. C. amazonicus 

apresenta o basidioma expandido na boca e ocorre apenas no bioma Amazônico. C. morelensis 

é uma espécie rara que possui apenas 2 registros para o mundo (México e Brasil, somente no 

Amazonas), sendo este o segundo registro para uma área diferente da primeira coleta. C. 

limbatus e C. triplex são catalogadas para áreas ainda não inventariadas na Amazônia. O 

presente estudo amplia o conhecimento do gênero Cyathus para o domínio Amazônico, e estes 

dados podem ser utilizados para fomentar políticas públicas envolvendo biodiversidade de 

fungos amazônicos. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade, fungos ninho-de-pássaro, taxonomia. 
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NOVOS REGISTROS DO GÊNERO Geastrum (GEASTRALES, 

BASIDIOMYCOTA) PARA O DOMÍNIO AMAZÔNICO 

Íkaro Luiz Ferreira Santos de Freitas1; Julimar Freire de Freitas Neto1; Nathalia Mendonça de 

Assis1; Flávia Rodrigues Barbosa1 & Iuri Goulart Baseia1 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
O domínio amazônico apresenta um conjunto de fitofisionomias, demonstrando potencial em 

biodiversidade e endemismo, sendo considerado um hotspot. Apesar de poucas áreas 

inventariadas comparado a outros biomas ou domínios, a Amazônia apresenta uma vasta riqueza 

de fungos, evidenciado pelo recente aumento dos trabalhos com taxonomia do reino Fungi. Um 

dos gêneros que apresenta estudos promissores no bioma amazônico é Geastrum Pers com 28 

espécies catalogadas. O gênero Geastrum foi proposto por Persoon em 1801, é conhecido 

popularmente como estrela da terra. Este gênero apresenta potencial biotecnológico e 

farmacológico (anti-inflamatório e antibiótico), reforçando a importância de entender a 

sistemática e taxonomia destes fungos. O presente trabalho visa ampliar o conhecimento sobre 

Geastrum para o bioma amazônico por meio de coleta e identificação taxonômica dos 

espécimes encontrados em áreas com lacunas de amostragem. As coletas ocorreram em duas 

áreas do estado de Mato Grosso: Estação Ecológica Rio Ronuro, Nova Ubiratã e Fazenda São 

Nicolau, Cotriguaçu. A coleta, desidratação e a identificação dos espécimes foram realizadas 

com base em métodos padrão para o grupo e posteriormente, depositados na coleção UFRN- 

Fungos. Como resultado foram identificadas três espécies de Geastrum: Geastrum 

calycicoriaceum Freitas-Neto, J.O. Sousa, Ovrebo, M.P. Martín & Baseia e Geastrum 

rubropusillum J.O. Sousa, Accioly, M.P. Martín & Baseia registrados pela primeira vez para o 

domínio amazônico; e Geastrum courtecuissei P.-A. Moreau & C. Lécuru registrada pela 

primeira vez para o Brasil e Amazônia. G. calycicoriaceum apresenta basidioma imaturo 

subgloboso com superfície coriácea; camada micelial coriácea e efêmera; peristômio fimbriado; 

esporos globosos a subglobosos (3.3 a 4.3 μm). G. courtecuissei possui basidioma imaturo com 

superfície papirácea a cotonosa e tomentos dispostos de maneira equinulada; peristômio 

fimbriado delimitado; esporos globosos a subglobosos (3.5 a 4.83 μm). G. rubropusillum 

apresenta basidioma imaturo avermelhado e ápice umbonado; peristômio fibriloso delimitado; 

camada micelial papirácea a cotonosa; esporos globosos a oval (3.8 a 5.3 μm). Há um grande 

potencial de diversidade de fungos no domínio amazônico, principalmente por este bioma ainda 

apresentar inúmeras áreas não inventariadas. A continuidade de estudos de taxonomia e 

biodiversidade são de suma importância, principalmente pelos ataques que a Amazônia vem 

sofrendo continuamente. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade, Geastraceae, taxonomia. 
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O BANCO SUBMERSO DE DIÁSPOROS DORMENTES DE Ocotea 

cymbarum KUNTH. NA VÁRZEA AMAZÔNICA 

Paulo de Jesus Feitosa Paes do Nascimento1; José Williames de Amorim2; Denise Garcia de 

Santana1,3 & Leonardo Pequeno Reis1 

1Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá;2Instituto Federal do Amazonas, 

Campus Tefé;3Universidade Federal de Uberlândia 

Distribuída nas florestas de várzea da Amazônia brasileira, Ocotea cymbarum Kunth (louro- 

inamuí) está sujeita aos pulsos anuais de inundação. Nesse ambiente, especialmente na sua fase 

aquática, os diásporos são dispersos por barocoria e depositados no leito dos rios. Como uma 

parte da vida do diásporo pós-dispersão ocorre em submersão em água, o objetivo da pesquisa 

foi compreender as estratégias dos diásporos para se manterem viáveis em condições de anoxia. 

Para tanto, diásporos de oito indivíduos da espécie coletados na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá - RDSM (Uarini-AM) foram submersos em bandejas contendo água e 

dispostos sob condições controladas e em casa de vegetação, além do controle (semeadura direta 

em vermiculita). À semelhança do que foi observado em campo, todos os diásporos maduros 

da espécie submergiram em contato com água em condições laboratoriais e foram incapazes de 

germinar e formar plântulas por 74 dias sob condições de anoxia. A hipótese de mecanismos de 

dormência primária desenvolvido ainda na planta-mãe como causa da ausência de germinação 

dos diásporos submersos foi descartada em função dos 67% germinados no controle. A 

dormência secundária apresentou sinais de superação quando pequenas fendas longitudinais 

foram visíveis no endocarpo entre o 67o e 74o dia de submersão. A formação das primeiras 

plântulas ocorreu 30 dias após a transferência para o substrato saturado e, nesta condição, 39% 

(laboratório) e 21% (casa de vegetação) das plântulas haviam emergido em um intervalo de 36 

dias. Esse mecanismo de dormência secundária induzida pela anoxia é o responsável pela 

manutenção, em submersão, da viabilidade do banco de diásporos. Esse registro é um marco 

nas pesquisas sobre a regeneração da espécie na várzea amazônica dado que a relevância de 

bancos de sementes no solo de ambientes alagados era restrita aos ecossistemas temperados. A 

maior evidência da existência desses bancos é a formação de grandes bancos de plântulas muito 

próximos a planta-mãe no período da seca (fase terrestre). Essa estratégia de induzir dormência 

secundária talvez seja uma adaptação evolutiva a ponto de estabelecer um ecótipo de O. 

cymbarum de várzea. Além disso, a dispersão em plena estação chuvosa e a manutenção do banco 

preparam os diásporos para a reduzida fase terrestre da Várzea, muitas vezes restrita a poucos 

meses ou semanas. 
 

Palavras-chave: Anoxia, dormência secundária, louro-inamuí. 
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COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURA DE EPÍFITAS 

VASCULARES EM FLORESTA DE IGAPÓ NO ARQUIPÉLAGO DE 

ANAVILHANAS 

 
Jeisiane Santos da Silva1,2; Viviane Pagnussat Klein1,2 & Adriano Costa Quaresma2 

 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso 

Sustentável de Áreas Úmidas 

 

As epífitas vasculares constituem um dos grupos de plantas mais diversificados, podendo 

representar até 50% da riqueza de espécies em florestas tropicais. Pouco se sabe sobre o 

componente epifítico em ambientes alagáveis da Amazônia. Levando isto em consideração, este 

trabalho tem por objetivo avaliar a composição e a estrutura das comunidades de epífitas 

vasculares nas florestas de igapó do Arquipélago de Anavilhanas, AM. Foram marcadas 10 

parcelas de 25 x 25 m, em florestas de igapó do Arquipélago Anavilhanas, Amazônia Central. 

Todos os indivíduos arbóreos (DAP ≥ 10 cm), foram avaliados e as epífitas quantificadas e 

identificadas. A classificação taxonômica seguiu o proposto por APG IV (Angiosperm 

Phylogeny Group) e os nomes das espécies foram validados no site Tropicos (Missouri 

Botanical Garden). Para verificar a estrutura das comunidades de epífitas vasculares, 

calculamos o valor de importância epifítico (IVE). Foram registrados 560 indivíduos de epífitas 

vasculares, distribuídos em 31 espécies, 25 gêneros e 12 famílias. Destas, 77.5% (24 spp.) são 

angiospermas e 22.5% (7 spp.) samambaias. Orchidaceae (11 spp.), Araceae (4 spp.), 

Polypodiaceae (4 spp.) foram as mais representativas. As espécies com maior IVE foram: 

Philodendron solimoesense (IVE = 18,71; 99 ind.); Epidendrum bahiense (IVE = 12,89; 89 

ind.); Specklinia picta (IVE = 8,39, 87 ind.); Codonanthopsis crassifolia (IVE = 7,63; 44 ind.) 

e Microgramma megalophylla (IVE = 6,02; 19 ind.). Estas cinco espécies juntas foram 

responsáveis por 53,6% do IVE observado. Nossos resultados mostraram um baixo número de 

indivíduos e espécies de epífita em comparação com outros ambientes não alagáveis da 

Amazônia brasileira. Entretanto, os valores são semelhantes aos observados paras as florestas 

de igapó da Venezuela e do Parque Nacional do Jaú. O IVE das espécies indica que a estrutura 

das comunidades epifíticas difere entre as florestas de igapó da bacia amazônica. Ao 

compararmos as cinco espécies mais importantes deste trabalho, com as cinco principais 

espécies citadas para o PARNA Jaú observamos que somente as espécies P. solimoesense e C. 

crassifolia estão entre as mais representativas, no entanto, apresentam grande variação nos 

valores de IVE. Tendo em vista que os ambientes de igapó possuem baixa resiliência, a proteção 

destes ambientes é fundamental para a conservação da biodiversidade local, incluindo as 

comunidades de epífitas vasculares. 
 

Palavras-chaves: Florestas alagáveis, flora epifítica, IVE. 
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DIVERSIDADE DE LEGUMINOSAE EM FRAGMENTOS 

VEGETACIONAIS DA AMAZÔNIA MARANHENSE, BRASIL 

Vanderlúcia Lima de Sousa1; Regigláucia Rodrigues de Oliveira1 & Guilherme Sousa da 

Silva2 

1Universidade Estadual do Maranhão/UEMA;2Universidade Estadual de 

Campinas/UNICAMP 

 

Leguminosae é considerada a terceira maior família botânica em número de espécies, com cerca 

de 770 gêneros e 19.500 espécies no mundo. No Brasil são reconhecidas 3033 espécies (1578 

endêmicas), agrupadas em 253 gêneros. Para a Amazônia brasileira esse número é de 1165 

espécies em 159 gêneros. O domínio amazônico ocorre em predominância na região Norte, 

sendo o estado do Maranhão o único da região Nordeste a pertencer a este domínio. Para a 

Amazônia Maranhense são reconhecidas 331 espécies de Leguminosae, número este 

subestimado, principalmente pelos déficits de coletas e pesquisas com o grupo na área. Dessa 

forma, objetivou-se catalogar a diversidade da família Leguminosae em fragmentos 

vegetacionais da Amazônia Maranhense, contribuindo com o conhecimento do grupo para a 

área estudada. Foram realizadas expedições mensais de novembro (2019) a dezembro (2020) 

em três fragmentos de fisionomia de Terra firme no município de Zé Doca/MA, utilizando-se 

do método de caminhadas livres para coleta de material fértil (flor e/ou fruto). Após a coleta, o 

material foi etiquetado, herborizado e identificado, e, por fim, incorporado à coleção do 

Herbário HABIT do CESC/UEMA. A partir das espécies identificadas foi avaliado distribuição 

fitogeográfica e endemismo e indicadas aquelas que são novos registros para a Amazônia e 

estado do Maranhão, segundo a Flora do Brasil 2020. Foram registradas 11 espécies e 10 

gêneros: Stryphnodendron rotundifolium Mart., Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith, 

Schnella platycalyx (Benth.) Wunderlin, Schnella outimotea (Aubl.) Wunderlin, Swartzia 

laurifolia Benth., Senna chrysocarpa (Desv.) H.S.Irwin & Barneby, Calopogonium mucunoides 

Desv., Cratylia hypargyrea Mart. ex Benth., Crotalaria incana L., Indigofera hirsuta L. e 

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. Quanto à distribuição por domínios fitogeográficos, 

S. platycalyx, S. laurifolia e M. acaciifolium são exclusivas do domínio amazônico, as demais 

ocorrem em outros domínios fitogeográficos. As espécies S. platycalyx, 

S. laurifolia e C. hypargyrea são endêmicas do Brasil. C. incana configura-se como novo 

registro para o Maranhão e C. hypargyrea, além de novo registro para o Maranhão, é também 

nova ocorrência para o domínio amazônico. Com os resultados infere-se que Leguminosae é 

um grupo diverso para a Amazônia Maranhense e a catalogação de novas ocorrências para o 

Estado e Amazônia contribui significativamente para o conhecimento botânico em nível 

regional e nacional. 
 

Palavras-chave: Fabaceae, floresta amazônica, Maranhão. 
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GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE PALMEIRAS DA TRILHA BRANCA NO 

MUSEU DA AMAZÔNIA (MUSA), MANAUS, AMAZONAS, BRASIL 

Ana Júlia Alegria Serra1,2; Katell Uguen2 & Ires Paula de Andrade Miranda1 

 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); 2Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA) 

 

Os nomes populares dificultam a identificação correta de espécies e podem ocasionar em erros 

de identificação, o que pode ser observado na família Arecaceae, visto que várias espécies 

diferentes podem ser conhecidas somente por um único nome popular, o que pode ser 

exemplificado com as espécies Bactris acanthocarpa Mart., Bactris elegans Barb. Rodr. e 

Bactris maraja Mart. que são conhecidas pelo mesmo nome comum Marajá. Devido a 

importância social do Museu da Amazônia (MUSA) e sua proposta socioambiental, a 

popularização botânica a partir das palmeiras é importante para formular uma cultura 

socioeducativa para os visitantes do museu. Desse modo, o objetivo do trabalho foi elaborar um 

guia de identificação de palmeiras da Trilha Branca do Museu da Amazônia (MUSA). 

Realizamos o estudo em 350 m de ambos os lados da Trilha Branca no Museu da Amazônia na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas. Determinamos 14 plots, medindo 50 x 

5 m cada plot. Selecionamos os indivíduos acima de 1,5 m de altura. Realizamos a identificação 

botânica a partir de consultas na literatura e nos registros do Herbário do INPA. Foram 

realizados registros fotográficos, revisão das características morfológicas e verificação das 

distribuições das espécies. Por fim, organizamos os dados para elaboração do guia. No total, 

identificamos 219 indivíduos em 7 gêneros e 13 espécies. Neste trabalho, registramos os 

gêneros: Astrocaryum G. Mey., Attalea Kunth, Bactris Jacq. ex Scop., Euterpe Mart., Geonoma 

Willd., Oenocarpus Mart. e Syagrus Mart. Os gêneros em maior número de indivíduos foram 

Astrocaryum G. Mey., Attalea Kunth e Bactris Jacq. ex Scop. que são amplamente distribuídos 

na Amazônia. A partir dos dados obtidos, foi possível elaborar um guia botânico de título 

Palmeiras da Trilha da Torre, que é um arquivo digital que consta com descrição morfológica 

das 13 espécies, fotografias, distribuição geográfica, chave de identificação e glossário. Esse 

estudo sobre as palmeiras possibilita uma identificação correta relacionando educação e lazer. 
 

Palavras-chave: Arecaceae, guia botânico, Reserva Ducke. 
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COLEÇÃO BOTÂNICA: PRODUÇÃO DE CARPOTECA COM FRUTOS 

DE PALMEIRAS (ARECACEAE) CONSUMIDOS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS - 

AM 

 

Sabrina Yasmin Nunes da Rocha1 

 
1Centro de Estudos Superiores de Parintins (CESP- UEA) 

 
A cidade de Parintins-AM, abriga uma variedade de espécies típicas da flora amazônica, dentre 

as quais espécies pertencentes à família botânica Arecaceae, que compreendem todas as 

espécies de palmeiras, de grande importância para a subsistência local e regional. Coleções e 

acervos botânicos, como a carpoteca, armazenam registros e informações taxonômicas sobre a 

diversidade florística de uma região e servem de considerável meio para estudos e pesquisas 

científicas, etnobotânicos, biogeográficos e entre outros. O objetivo deste trabalho foi de criar 

uma carpoteca de frutos em cacho de palmeiras consumidos no município de Parintins, para que 

servirá como suporte para pesquisas científicas e atividades de educação ambiental com um 

acervo de qualidade, assim como material didático para aulas de Ciências, Ecologia, Morfologia 

dos vegetais superiores, Fisiologia vegetal, dentre outros. No município, foram coletados cachos 

inteiros de cada espécie de palmeira encontradas nas Comunidades da parte suburbana e 

algumas coletas feitas em áreas urbanas do município, fotografando-se o local e a amostra 

coletada seguindo a metodologia, e posteriormente submetidas ao processo de herborização, 

identificação, catalogação produção de exsicata, a organização da coleção em prateleiras 

padronizadas no herbário do CESP e a digitalização no banco de dados referente a coleta. Como 

resultado, foram identificadas e obtidas amostras de 11 cachos de frutos pertencentes à família 

botânica Arecaceae: Euterpe oleraceae Mart. – Açaí, Oenocarpos minor Mart. – Bacabinha, 

Oenocarpos bacaba Mart – Bacaba, Astrocaryum aculetum G. Mey. – Tucumã, Bactris 

gaesipaes Kunt. – Pupunha, Mauritia flexuosa L. – Buriti, Acrocomia culeata Jacq. – Mucajá, 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. – Inajá, Astrocaryum vulgare Mart. – Tucumã piranga, Syagrus 

cocoides Mart. – Piririma, Coccos nucífera L. – Coco verde. A elaboração da carpoteca no 

Herbário do CESP-UEA, contendo 11 cachos de palmeiras coletados na cidade de Parintins, de 

espécies que são típicas na região e que apresentam importância nutricional para consumo, 

proporcionando que esta coleção atue como suporte didático, devido às informações sistêmicas 

fundamentais e a abrangência das características das espécies contidas nela, para o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, científicas, educação ambiental, através do 

levantamento das espécies de palmeiras ocorrentes na região. 
 

Palavras-chave: Botânica, carpoteca, palmeiras. 
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VARIAÇÃO INTRAESPECÍFICA DA DENSIDADE DA MADEIRA DO 

TRONCO E DO RAMO EM ESPÉCIES AMPLAMENTE DISTRIBUÍDAS AO 

LONGO DE UM GRADIENTE HIDRO-EDÁFICO NA AMAZÔNIA CENTRAL 

Laura Martins¹ & Juliana Schietti 2,1 
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Investigar a variabilidade intraespecífica de características funcionais (que impactam a 

performance das plantas) pode ajudar no entendimento de como algumas espécies podem ser 

amplamente distribuídas e ocorrer em ambientes contrastantes. Tais espécies variam suas 

características de acordo com o ambiente, ou as conservam em diferentes ambientes? A 

densidade da madeira (ρ), uma característica chave associada ao crescimento e sobrevivência 

da planta, é considerada conservada dentro da espécie, mas há estudos mostrando que em 

algumas espécies, pode variar entre indivíduos de diferentes ambientes, e até dentro do mesmo 

indivíduo. Neste trabalho, investigamos se há variação em ρ do tronco e ramo, de indivíduos de 

espécies distribuídas ao longo de um gradiente hidro-edáfico na Amazônia central. Nós 

hipotetizamos que indivíduos ajustam suas características conforme as condições ambientais. 

Sendo esperado que, num extremo do gradiente, com poucos recursos, os indivíduos apresentem 

maiores valores de ρ, em contraste com o outro extremo. Adotando, respectivamente, estratégias 

aquisitivas e conservativas na alocação de recurso. Ademais, esperamos que ρ do tronco, que 

reflete anos de crescimento, esteja mais correlacionada com o ambiente do que a dos ramos 

terminais, formados anualmente. Nós usamos dados de ρ de 293 amostras de ramo e 218 de 

tronco de indivíduos de 19 espécies (4-39 indivíduos/espécie), de 13 gêneros e nove famílias, 

coletados em 16 parcelas permanentes ao longo de 500 km de extensão na Amazônia central. 

Para confirmar a identificação das espécies, analisamos curvas espectrais no infravermelho 

próximo (NIR) das folhas dos indivíduos. Nosso gradiente compreendeu 12 variáveis 

ambientais relacionadas com disponibilidade hídrica, nutrientes e textura do solo. Para testar 

nossa hipótese, fizemos regressões simples entre os valores de ρ (ramo e tronco) dos indivíduos 

e as variáveis ambientais. Nossos resultados mostraram que a variabilidade intraespecífica de ρ 

é diferente entre espécies, com coeficientes de variação entre 1 a 16%. Vimos também que 5 das 

19 espécies (26%) variaram a ρ do tronco em função de pelo menos uma variável ambiental, 

contra 16% das espécies em que a houve correlação com ρ do ramo, conforme esperado. Apesar 

da maioria das espécies não ter mostrado variação em ρ, algumas espécies quebraram este 

padrão e mostraram que podem estar ajustando suas características da madeira como estratégia 

para sobreviver às diferentes condições ambientais. 
 

Palavras-chave: Densidade da madeira, variação intraespecífica, gradiente hidro-edáfico. 
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CHECKLIST PRELIMINAR DOS FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS NA 

AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 
Thiago de M. Mouzinho1 & Dirce L. Komura1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA 

As informações sobre a diversidade dos fungos entomopatogênicos (FE) ainda é incerta, 

especificamente quando mencionamos a Amazônia, domínio fitogeográfico que abriga uma grande 

riqueza de espécies de fungos. Diante desse contexto, a proposta do estudo foi fornecer informações 

sobre o atual estado de conhecimento dos FEs ocorrentes na Amazônia brasileira. Para a listagem das 

espécies foram consultados in loco o acervo do Herbário INPA, seguido por consultas online nas 

plataformas digitais SpeciesLink, Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) e 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF), assim como contato com os curadores de herbários 

menores da região norte, e por meio destes, foram adquiridos dados de ocorrência das espécies. As 

informações dos hospedeiros foram obtidas via literaturas específicas. As atualizações nomenclaturais 

foram realizadas com base na plataforma MycoBank. Atualmente para a Amazônia brasileira são 

catalogadas 54 espécies, o estado que apresenta maior riqueza é o Amazonas (33 spp.), seguido por 

Mato Grosso (11 spp.) e Pará (8 spp.). Foram detectados nove gêneros, destes Ophiocordyceps Petch 

foi o mais representativo (34 spp.) e tem como principal hospedeiro as formigas. Ressalta-se que 

recentemente foram circunscritas 15 espécies de Ophiocordyceps, estas referenciadas para o estado 

do Amazonas (todos os typus depositados no Herbário INPA). Outro gênero que se destaca é 

Cordyceps Fr., com oito espécies, apresenta ampla diversidade de hospedeiros, como aranhas, 

mariposas, formigas e moscas. Em decorrência desse estudo, relata-se a baixa catalogação em 

herbários, isso é evidenciado nos estados que apresentam baixas amostragens como o Acre e 

Rondônia. O número de espécies de FEs com base nas literaturas e materiais depositados nas coleções 

nacionais e internacionais apresentado aqui está, seguramente, longe da real diversidade, pois, este 

número será ampliado com coletas realizadas recentemente e que análises via microscopia estão em 

andamento para confirmar as determinações de espécies que possivelmente serão novos registros para 

a Amazônia. Os estudos taxonômicos dos fungos entomopatogênicos é um passo importante na 

compreensão de quais hospedeiros esses fungos parasitam e como atuam de forma a controlar a 

população desses organismos. 
 

Palavras-chave: Fungos entomopatogênicos, levantamento fúngico, Ophiocordyceps. 
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A FAMÍLIA MONIMIACEAE (LAURALES) NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 
Caique Santos Cortes1 & Elton John de Lírio1,2 

 
1Universidade de São Paulo;2Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

 
Monimiaceae possui distribuição pantropical e compreende 26 gêneros e c. 250 espécies de 

árvores ou arbustos. As espécies ocorrem majoritariamente no hemisfério sul, dentre as quais 

há seis gêneros representados no Neotrópico. No Brasil a família é mais diversa na Mata 

Atlântica, no entanto, ainda se carece de estudos focados em Monimiaceae na Floresta 

Amazônica. O objetivo do presente trabalho é analisar a distribuição geográfica, a morfologia 

e apresentar o risco de extinção das espécies de Monimiaceae ocorrentes na amazônia brasileira. 

Para isso, foram revisados materiais através de bancos de dados online e herbários virtuais. A 

partir dos materiais analisados, foram encontrados registros da família Monimiaceae em todos 

os estados brasileiros integrados à floresta amazônica, com exceção do estado do Maranhão, 

sendo seus representantes pertencentes ao gênero Mollinedia. O gênero Macropeplus, 

anteriormente citado para o Acre, tratava-se de uma identificação incorreta. Dentre as espécies 

observadas, M. grazielae foi encontrada no Amazonas, Amapá, Rondônia e com uma nova 

ocorrência em Roraima; M. killipii no Acre, Amazonas, Roraima, Pará e com uma nova 

ocorrência no Mato Grosso; M. lanceolata no Acre e com uma nova ocorrência no Pará; M. 

ovata é encontrada no Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, havendo novas ocorrências 

em Rondônia e Mato Grosso; enquanto que M. ptariensis com ocorrência no Amazonas, e uma 

nova no Acre. Todas as espécies citadas encontram-se como estáveis, e foram avaliadas menos 

preocupantes, com exceção de M. ptariensis, a qual ainda não teve seu risco de extinção 

avaliado a nível nacional e nem global. As espécies podem ser reconhecidas principalmente por 

caracteres relativos à pilosidade e consistência das folhas, formato das flores estaminadas, 

formato e pilosidade das drupéolas e comprimento das protuberâncias do receptáculo frutífero. 

O registro de novas ocorrências aponta a carência de estudos com a família na região. Em vista 

disso, se faz necessária a continuidade de estudos com a família no bioma, bem como a 

compreensão das características que contribuem para a presença e diversificação deste grupo 

em ambientes amazônicos, assim como conduzir a avaliação do risco de extinção de M. 

ptariensis e a reavaliação das demais espécies com base nos novos dados de distribuição 

geográfica aqui apresentados. 
 

Palavras-chave: Conservação, Mollinedia, taxonomia. 
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A COLEÇÃO DIGITALIZADA DO HERBÁRIO HSTM 

 
Keven dos Santos Lima1; Carolina do Valle Monteiro de Sousa1; Thaís Elias Almeida1 & 

Leandro Lacerda Giacomin1 

1Herbário HSTM, Universidade Federal do Oeste do Pará 

 
Na era de grandes conjuntos de dados é fundamental promover o livre acesso a dados e 

informações, e os herbários virtuais têm um papel importante nesse sentido, objetivando a 

disseminação de informações científicas e contribuindo para a conservação e uso sustentável 

dos recursos biológicos. O herbário HSTM da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) 

localizado em Santarém, PA, foi criado no ano 2000 e em 2014 foi cadastrado no Index 

Herbariorum. Sua localidade estrategicamente descentraliza o conhecimento botânico da 

Amazônia brasileira, concentrada principalmente do eixo Manaus-Belém. Atualmente tem mais 

de 13.000 registros em sua coleção, sendo eles plantas, algas e fungos. O objetivo desse trabalho 

é apresentar a coleção digitalizada. A base de dados do HSTM é mantida em software online 

(JABOT). Até o momento há 13.138 espécimes, onde 11.659 são de plantas (88,7%), 893 de 

fungos (6,8%) e 586 de algas (4,5%). Desses, 9.413 registros (71,6%) tem imagens disponíveis, 

sendo que todas as imagens correspondem a plantas. As famílias mais diversas são Fabaceae 

com 1.733 registros (13,2%) e 1.431 imagens (10,9%), Solanaceae com 805 registros (6,1%) e 

758 imagens (5,8%), Myrtaceae com 449 registros (3,4%) e 272 imagens (2,1%) e 

Melastomataceae com 432 registros (3,3%) e 335 imagens (2,5%). Somadas, essas famílias 

representam 26% do total de registros e 21,3% do total de imagens. Já foram digitalizadas todas 

as plantas montadas, mas há ainda espécimes que estão sendo incluídos na coleção; o ritmo do 

trabalho diminuiu em função da pandemia. As briófitas ainda não foram fotografadas, pois não 

é possível a identificação apenas por imagens. Além de digitalizar novas entradas na coleção, 

espera-se fotografar a coleção de fungos em futuro próximo. Ressaltamos que a coleção de algas 

é em sua totalidade de grupos microscópicos, e por enquanto não há estrutura para captura das 

imagens. Com a digitalização das imagens vários têm enviados nomes identificados 

remotamente, reforçando a importância do compartilhamento da informação e sendo grande 

ajuda para comunidade científica. Todas as imagens estão disponíveis no INCT Herbário 

Virtual da Flora e dos Fungos do Brasil (http://inct.florabrasil.net/) e Herbário Virtual Reflora 

(http://reflora.jbrj.gov.br/). O trabalho aqui apresentado constitui os esforços para compilar 

informações sobre a coleção digitalizada do herbário HSTM. Ele visa ressaltar sua importância, 

principalmente para maior conhecimento botânico da Amazônia. 
 

Palavras-chave: Bases de dados, coleções científicas, imagens. 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE ERVAS-DE-PASSARINHO NA 

AMAZÔNIA 

 
Marcilene da Silva e Silva1; Mariana Rabello Mesquita2 & Maria Clara da Silva Forsberg1 

1Universidade do Estado do Amazonas;2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

A diversidade vegetal amazônica é caracterizada pelas múltiplas interações intraespecíficas e 

interespecíficas para obtenção de recursos. Na condição de hemiparasitas, as espécies vegetais 

retiram somente a seiva bruta dos hospedeiros, tais como as “erva-de-passarinho”. Este estudo 

objetivou caracterizar a ocorrência e distribuição espacial das relações parasitas vegetais entre 

ervas-de-passarinho e seus hospedeiros na Amazônia. Os dados para caracterização e 

distribuição das espécies foram obtidos do Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia. O georreferencimento foi feito a partir do - Google Maps e Google Earth e gerados 

mapas de distribuição das espécies para o bioma Amazônico com Programa Qgiz. Registraram- 

se 1554 indivíduos de ervas-de-passarinho em duas famílias, Loranthaceae (1180) e Santalaceae 

(362), distribuídos em 96 espécies. A espécie de maior ocorrência foi Passovia rufa (Mart.) 

Tiegh. (145 registros). Para as árvores hospedeiras, identificaram-se 358 registros, distribuídos 

em 60 famílias, 40 gêneros e 41 espécies. A família de hospedeira Fabaceae teve 48 registros 

(14 gêneros e seis espécies) de infestação por erva-de-passarinho. A planta hospedeira Curatella 

americana L. apresentou infestações da espécie Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. – (05 de 

10 registros). Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler é a de ervas-de-passarinho de 

distribuição mais ampla, ocorrendo no Brasil, Guiana, Colômbia, Bolívia, Venezuela e Guiana 

Francesa. Concluiu-se que as ervas-de-passarinho são amplamente distribuídas na Amazônia, a 

família Loranthaceae é a mais diversa e abundante dessas hemiparasitas no bioma. As coletas 

são, em sua maioria, próximas aos rios e Unidades de Conservação. 
 

Palavras-chave: Distribuição geográfica, ervas-de-passarinho, ocorrência. 
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COMO AS CONDIÇÕES HIDRO-TOPOGRÁFICAS INFLUENCIAM NA 

DIVERSIDADE ARBÓREA NAS FLORESTAS DA BACIA AMAZÔNICA? 

Manuel J. Marca Zevallos1; Gabriel. M. Moulatlet2; Hans ter Steege3; ATDN & Flávia R. 

C. Costa1 

 
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia;2Universidad Regional Amazónica – 

Ikiam;3Naturalis Biodiversity Center 

A diversidade arbórea nas florestas Amazônicas está determinada pela disponibilidade de água 

dada pela precipitação. Porém, a disponibilidade de água dentro de um mesmo regime climático 

é modulada pelas condições topográficas e edáficas locais, que afetam a capacidade de 

drenagem do terreno e sua distância vertical ao lençol freático. Em escala local foi demonstrado 

que estes fatores hidro-topográficos influenciam a diversidade e composição florística. No 

entanto, não se sabe se este é um fenômeno geral, que afeta a diversidade arbórea na escala de 

toda a Bacia Amazônica. Usamos 443 parcelas de 1ha de terra firme da base de dados da rede 

ATDN (Amazon Tree Diversity Network). A diversidade de árvores foi estimada com o alfa de 

Fisher. Como variável hidro-topográfica, usamos a altura acima da drenagem mais próxima 

(HAND – Height Above Nearest Drainage), um proxy para a profundidade do lençol freático e 

a capacidade de drenagem do terreno. Controlamos também o efeito da variação climática, a 

fertilidade e a textura do solo, que conhecidamente afetam a riqueza de espécies. Os dados 

foram analisados usando mínimos quadrados generalizados. Encontramos que o efeito das 

condições hidro-topográficas sobre a diversidade depende do déficit hídrico climático, 

sobretudo no nível de espécies e gêneros. Nas florestas com climas mais úmidos a diversidade 

arbórea aumenta com a capacidade de drenagem e distância vertical do terreno ao lençol freático 

(i.e., nos platôs). Por outro lado, o efeito das condições hidro-topográficas na diversidade nas 

florestas mais secas não foi muito evidente. Assim, nas florestas mais úmidas, a restrição nas 

áreas baixas, imposta pelo lençol freático superficial e solos encharcados, seleciona um conjunto 

menor de espécie que provavelmente tem as adaptações necessárias para estas condições de 

estresse por excesso hídrico. As partes altas, com solos bem drenados e lençol freático profundo, 

permitem a colonização de um maior número de espécies. Em contraste, nas florestas mais secas, 

as condições mais úmidas nos vales podem contrabalançar o déficit hídrico climático e aumentar 

a diversidade, entretanto altas taxas de mortalidade e recrutamento nas partes altas poderiam 

igualar a diversidade àquela observada nas áreas baixas. Concluímos que as condições hidro-

topográficas locais afetam a diversidade arbórea na escala de toda a Bacia Amazônica, e que 

esse efeito depende do contexto climático. Portanto, considerar as condições hidro-topográficas 

pode melhorar o entendimento e a predição dos efeitos das mudanças climáticas sobre a 

diversidade florística e os processos ecológicos nas florestas tropicais. 
 

Palavras-chave: Bacia Amazônica, diversidade de árvores, hidro-topografía. 
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EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO DA FLORA AMAZÔNICA NOS 

ÚLTIMOS 100 ANOS 

 
Taiguã Corrêa Pereira1& Michael J. G. Hopkins1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

O Neotrópico é uma das regiões com maior biodiversidade no mundo, sendo a Amazônia o 

habitat de grande riqueza de espécies vegetais. Porém, apesar de grandes expedições de coleta 

terem acontecido no século vinte, ainda há pouca informação acurada sobre a distribuição 

espacial da maioria das espécies da flora amazônica. Investigamos a evolução no conhecimento 

da flora amazônica ao longo do último século, utilizando dados de herbários para mapear a 

evolução do conhecimento florístico na região. Registros de Magnoliopsida foram adquiridos 

de bancos de dados de herbários e fontes on-line e agregados em Banco de Dados no BRAHMS. 

A limpeza seguiu o protocolo que estamos desenvolvendo, consistindo em padronização dos 

nomes de coletores, correção e preenchimento de datas de coleta faltantes (feito por associação 

com o número sequencial do coletor) e padronização de nomes de localidades de coleta 

(incluindo estados e municípios). Coordenadas geográficas faltantes ou incongruentes foram 

verificadas ou preenchidas por comparação e dados de duplicatas da mesma coleta unificadas. 

Identificações diferentes em herbários diferentes foram comparadas para selecionar a mais 

confiável, e nomes em sinonímia ajustados para o atual. Foram obtidos originalmente 834 mil 

registros, dos quais 557 mil (66%) sem coordenadas, 244 mil (29%) faltam nome do município 

e 513 mil (61%) da localidade da coleta. Após os processos de limpeza, o número de registros 

caiu para 711 mil, dos quais 629 mil (88%) são registros georreferenciados. Usando estes dados, 

quantificamos e mapeamos a variação no número de coletas (esforço amostral) e de espécies 

registradas (riqueza) na região amazônica, em intervalos de 10 anos, mostrando o 

desenvolvimento da distribuição dos esforços de coleta, e a resultante distribuição de 

conhecimento de riqueza no espaço geográfico da riqueza de espécies da região amazônica entre 

1900 e 2019. Nossos resultados demonstram o potencial do protocolo para padronização dos 

registros de plantas e resgate de informações de localidades e georreferenciamento. Os 

resultados também reforçam o paradigma da forte concentração de conhecimento em poucas 

áreas na Amazônia, sendo dominado por grandes cidades como Manaus e Belém, e também ao 

longo das estradas e rios principais, enquanto vastas áreas continuam pouco ou praticamente 

inexploradas botanicamente, incluindo áreas sofrendo desmatamento em grande escala. 
 

Palavras-chave: Banco de dados, lacunas de conhecimento, Magnoliopsida. 
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EFEITOS ABIÓTICOS EM MACROFUNGOS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA NO PARQUE ANTÔNIO DANÚBIO, ANANINDEUA-PA 

Vitória Pinto Farias1; Renan Domingues Pacheco1 & Ana Carla Feio1 

1Universidade da Amazônia 

Em fragmentos florestais, tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de vizinhança e histórico 

de perturbações podem ser efeitos estressantes aos organismos, e em centros urbanos, tais 

efeitos se tornam mais acentuados. O Parque Antônio Danúbio possui 3,5 hectares, é uma 

Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, localizado na BR316, Ananindeua. É 

utilizado para visitações e educação ambiental, com relevância ecológica devido à presença da 

fauna, flora e funga local. Objetivou-se realizar a observação de algumas interferências 

abióticas no Parque e as carências relacionadas à sua gestão para conservação da sua 

biodiversidade, com enfoque nos macrofungos. Foram realizadas visitas a UC cinco vezes por 

semana, em período chuvoso, durante cinco meses, entre 2020/2021, efetuando observações e 

registros fotográficos. Dos macrofungos ocorrentes no Parque, são listados: 20 morfotipos e 

152 espécies, como Pleutorus djamor var. roseus Corner, Hygrocybe miniata (Fr.) P.Kumm, 

exclusivos no interior da mata, e Caripia montagnei (Berk.) Kuntze e Xylaria sp. na borda. 

Algumas problemáticas foram observadas, como: formação de clareiras no núcleo do 

fragmento, causadas por queda de árvores, e efeito de borda intensificado pela urbanização nos 

arredores de todo o Parque. Sabendo que as produções de estruturas reprodutivas de fungos são 

influenciadas pela umidade, exposição solar e temperatura local, que nos últimos 49 anos teve 

aumento de 0,5 ºC, supõe-se que tais efeitos estejam interferindo de forma negativa na 

colonização e frutificação das espécies, contudo, é necessário um monitoramento mais 

aprofundado para confirmar e detalhar os resultados dessas interferências abióticas. Além disso, 

o estudo da biodiversidade do Parque encontra-se negligenciado, principalmente em relação aos 

fungos, que não possuem registro, nem mesmo nos órgãos gestores da UC. Este relato de 

experiência é um ponto de partida para sinalizar a necessidade de um plano de manejo, 

suportado por checklist dos macrofungos, ressaltando a importância da criação deste documento 

devido a relevância para a conservação da biodiversidade nativa e qualidade de vida local. 
 

Palavras-chave: Basidiomicetos, conservação. 
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O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM OS FUNGOS AMAZÔNICOS?: UMA 

ANÁLISE TEXTUAL DOS PRINCIPAIS SITES EDUCATIVOS 

Lázaro Araújo Santos1 & Thais Marques da Silva2
 

 
1Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia;2IF Baiano - Campus Santa Inês 

Entendendo a biodiversidade como sendo a diversidade de organismos presente em um dado 

local, a variabilidade genética desses organismos, bem como os ecossistemas no qual esses seres 

se encontram, percebemos gigantesca variedade de formas de vida existente. No entanto, essa 

biodiversidade se encontra em eminente perigo devido às ações humanas, que em uma 

significativa parte, é resultado do desconhecimento que a população possui em relação 

diversidade biológica, sobretudo amazônica. Dentre os grupos mais desconhecidos pela 

população destacam-se os fungos. Esses organismos de grande relevância para a dinâmica 

planetária são ainda vistos apenas como agentes patológicos, sendo muitas vezes negligenciado 

nas abordagens do ciclo básico da educação. Nos últimos anos as mídias digitais vêm assumindo 

cada vez mais o papel de divulgadores e fontes de temáticas científicas, principalmente para os 

alunos da educação básica, sendo assim, e levando em consideração a pouca ênfase dada em 

abordagens referentes aos fungos e sua importância – tanto ecossistemicamente quanto 

diretamente ao homem –, o trabalho em questão objetivou realizar uma análise textual discursiva 

dos dez primeiros sites educativos presente no Google após pesquisada as seguintes perguntas: 

“O que são fungos?” e “qual sua importância no bioma amazônico?”. A fim de compreender 

como esses meios de comunicação em massa têm divulgado e apontando a importância dos 

fungos. Tendo sido realizada a busca foi possível averiguar que os sites BiologiaNet; Uol 

educação; Toda Matéria; Brasil Escola; Mundo Educação; Beduka; Infoescola, apresentam 

descrições embasadas cientificamente, mas suas definições são frágeis recorrendo a termos não 

mais aceitos academicamente e atribuindo certa exatidão a perspectivas que ainda estão em 

debates. Em relação aos sites Celifex; Wikipédia; Escola kids; o fundamento científico é pouco 

sólido e não há descrição exata dos grupos taxonômicos proposto pelos autores. No que 

concerne a importância dos fungos, todos os sites são antropocêntricos e utilitaristas, 

apresentando função majoritariamente relacionada ao homem, negligenciando os papéis 

ecossistêmicos que esses seres desempenham, em especial no bioma amazônico. Frente a isso, 

é possível inferir que as mídias investigadas carecem de maior rigor científico, uma vez que são 

eles, na maioria das vezes, a única fonte consultada pelos alunos da educação básica, sendo, 

portanto, propagadores de informações, sejam elas corretas ou não. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade, educação, mídias digitais. 
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FUNGOS CONIDIAIS (ASCOMYCOTA) ASSOCIADOS À 

SERRAPILHEIRA TERRESTRE DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA FERREIRA PENNA 

(ECFPN), CAXIUANÃ, PARÁ 

 

Miriely Cristina dos Santos Ferreira1,2 & Josiane Santana Monteiro3 
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Desenvolvimento Sustentável 

Os fungos conidiais representam a fase anamórfica do filo Ascomycota, e se caracterizam por 

formar esporos, originados mitoticamente em células conidiogênicas. A maioria das espécies 

são sapróbias, e desempenham um papel importante no processo de decomposição da 

serrapilheira. A Floresta Nacional (Flona) de Caxiuanã é uma unidade de conservação com área 

de 330.000 hectares, e em seu interior encontra-se a Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn). 

Apesar dos avanços de estudos na região Amazônica, os fungos ainda estão subamostrados. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um estudo taxonômico das espécies de fungos 

conidiais associadas à decomposição da serrapilheira na ECFPn. O material foi coletado nos 

meses de setembro, novembro e dezembro de 2019 e cada amostra foi composta de folhas e 

galhos. No laboratório, o material coletado foi submetido à técnica de lavagem em água corrente 

e incubado em câmaras úmidas, a partir de 72 horas e por até 45 dias foram analisados com 

auxílio de estereomicroscópio. Os fungos foram montados em lâminas semipermanentes e 

identificados a partir das estruturas reprodutivas, com auxílio de literatura especializada. Foram 

identificados 82 táxons de fungos conidiais, distribuídos em 51 gêneros e classificados em 17 

famílias. Dentre estas espécies, foram registradas 56 ocorrendo em folhas, 25 em galhos e 1 em 

ambos. Novas ocorrências foram registradas para o Continente Americano (Sporidesmiella 

rosae Jian Ma & X.G. Zhang), para o bioma Amazônia (Bharatheeya coronata L.B. Conç. et 

al., Gyrothrix magica Lunghini & Onofri, Helicoubisia coronata Lunghini & Rambelli, 

Neojohnstonia minima Gusmão & Grandi e Paliphora bicolorata Malosso et al.), estado do 

Pará (Chaetopsis intermedia R.F. Castañeda & W.B. Kendr e Fusichalara minuta Hol.-Jech.) 

e 12 para a Flona de Caxiuanã. Estes resultados ampliam a distribuição geográfica de várias 

espécies e acrescentam novos fungos conidiais para a micobiota de Caxiuanã. Esses dados 

contribuem para expandir o conhecimento de fungos conidiais na Amazônia, evidenciando a 

necessidade de novos estudos micológicos nesta unidade de conservação. 
 

Palavras-chave: Amazônia, Ascomicetos, taxonomia. 
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CAIAUÉS (Elaeis oleifera (Kunth) Cortês) EM UM FRAGMENTO 

FLORESTAL EM MANAUS: SUBSTRATO E SUPORTE PRIVILEGIADO PARA 

EPÍFITAS E TREPADEIRAS 
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1Escola Normal Superior, Universidade do Estado do Amazonas;2Instituto Nacional de 
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O caiaué (Elaeis oleifera (Kunth) Cortês), palmeira nativa da América do Sul e Central, além 

de ser utilizada na agricultura para produção de óleos vegetais, é também uma importante planta 

ornamental. Esta palmeira apresenta uma grande diversidade de associações com epífitas e 

trepadeiras, devido às características do seu estipe. O objetivo do presente estudo é caracterizar 

a composição e estrutura de epífitas e trepadeiras associadas a caiaués em um fragmento 

florestal urbano em Manaus. O estudo foi realizado na Campus 1 do INPA, onde caiaués foram 

plantados a partir da década de 70. No total foram estudados, no período 08/2020 a 02/2021, 

um povoamento de 158 indivíduos. Os estipes dos caiaués foram medidos, com uma resolução 

de 25 cm, destacando duas zonas: (1) a zona do fuste mais ou menos cilíndrica e (2) a zona de 

transição, caracterizada pela presença das bases das bainhas até a base visível da folha mais 

nova. Parte dos indivíduos mais antigos apresentam-se prostrados com estipes decumbentes 

basalmente em uma proporção variável, outros apresentam estipes inclinadas. De acordo com o 

tamanho do estipe, foram definidas 4 categorias de porte: acaule, baixo, médio e alto. O maior 

tamanho do estipe registrado foi de 6 m e o mais frequente foi o porte baixo, de 1 m a 1,75 m, 

com 32% dos indivíduos. Foram identificadas cinco espécies de holoepífitas, sendo as mais 

frequentes e abundantes as samambaias Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm e Nephrolepis 

rivularis (Vahl) Mett. ex Krug. Foram identificadas duas espécies de hemiepífitas primárias do 

gênero Ficus e três espécies hemiepífitas da família Araceae. Foram observadas sete espécies 

de trepadeiras, sendo a mais frequente e abundante Cissus verticilatta (L.) Nicolson & C.E. 

Jarvis. Observou-se também espécies associadas aos caiaués de maneira mais casual, como por 

exemplo, espécimes de Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott (comigo-ninguém-pode) com 

caule decumbente, que se apoia na base dos estipes. Foram observadas plântulas diversas, na 

zona de transição dos estipes e no substrato rico em matéria orgânica, como por exemplo 

plântulas de Handroanthus serratifolius (Vahl) S. Grose (ipê-amarelo), Couroupita guianensis 

Aubl. (castanha-de-macaco) e Cenostigma tocantinum Ducke (pau-pretinho). O presente estudo 

caracterizou o potencial dos caiaués de se associarem a diversas espécies de trepadeiras e 

epífitas, o que enriquece o seu valor como elemento paisagístico. 
 

Palavras-chave: Arborização urbana, associações ecológicas, epifitismo. 
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OS ARAÇAZINHOS DO IGAPÓ: DIVERSIDADE E IMPORTÂNCIA 

ECOLÓGICA DE MYRTACEAE EM UMA ÁREA DE IGAPÓ, EM IRANDUBA, 

AMAZONAS 
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O ecossistema de igapó na bacia do Rio Negro é conhecido por sua grande diversidade. Porém, 

estas áreas ainda são pouco conhecidas devido a amplitude geográfica da região. O igapó tem 

uma importância ecológica como abrigo e fonte de recursos alimentares para uma diversidade 

de animais, em especial os peixes frugívoros, no período da enchente. O objetivo do presente 

estudo foi inventariar a diversidade de espécies de Myrtaceae numa área de igapó. O 

levantamento florístico foi realizado numa área de igapó, na margem direita do Rio Negro, no 

Sítio Bom Futuro, uma área particular aberta a visitação no município de Iranduba. A área de 

igapó se estende numa extensão de cerca de 500m ao longo do rio e ocupa uma faixa de largura 

variável, de 30 a 250m. As coletas foram realizadas durante levantamento semanal durante o 

período de setembro de 2020 a abril de 2021. Foi realizada a coleta de amostras férteis das 

plantas lianescentes e arbustivas arbóreas, registrando também as coordenadas geográficas, 

detalhes do hábito e a estimativa da altura quando possível, em especial no período da seca. O 

estudo mostrou que, enquanto as arvoretas cespitosas de carauaçú ou piranheira (Symmeria 

paniculata Benth.) são dominantes no ambiente de igapó com maior nível de inundação, os 

araçazinhos, como são conhecidas de maneira genérica e popular as espécies de arbustos de 

Myrtaceae das áreas alagadas, são muito frequentes e diversos. Foram identificadas nove 

espécies de Myrtaceae, sendo três espécies do gênero Eugenia, quatro espécies de Myrcia, uma 

espécie de Myrciaria e uma de Psidium. Uma espécie, a sabariquara (Eugenia cachoeirensis 

O.Berg), ocorre exclusivamente em áreas de igapó do Rio Negro e seus afluentes. As espécies 

mais frequentes e abundantes foram o araçá-do-igapó (Eugenia inundata DC.) e camu-camu 

(Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh). Os frutos de araçazinhos possuem um grande potencial 

nutricional, em especial com vitaminas, alguns sendo utilizados na alimentação humana. A 

frutificação ocorre durante o período da enchente e os frutos fazem parte da dieta natural de 

diversos peixes frugívoros como por exemplo o tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 

1818). Neste ecossistema de igapó, complexo e frágil, caracterizados por uma diversidade de 

macroambientes, os peixes são também dispersores de sementes, contribuindo para a dinâmica 

ambiental. 

 
Palavras-chave: Eugenia, ictiocoria, Rio Negro. 
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BROMÉLIAS DA AMAZÔNIA 
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Bromeliaceae é uma das mais representativas famílias de plantas tropicais. Com mais de 3.600 

espécies distribuídas ao longo do Neotrópico desde o nível do mar às elevadas montanhas 

andinas. A América Central, a Cordilheira dos Andes, a Floresta Atlântica e o Planalto das 

Guianas são reconhecidamente regiões com níveis elevados de diversidade e endemismo da 

família. Mesmo estando localizada em meio a estas quatro grandes áreas, a Amazônia ainda 

permanece detentora da maior subamostragem não só para as Bromeliaceae, mas para toda a 

flora. Apesar do conceito de baixa diversidade genérica e específica em Bromeliaceae na 

Amazônia quando comparado aos principais centros diversidade, estudos sobre família na maior 

floresta tropical úmida do planeta são incipientes. O projeto Flora do Brasil contabiliza 156 

espécies e 27 gêneros para a Amazônia Brasileira, que é detentora de 60% do total da floresta 

tropical. Tendo em vista estes desafios e a necessidade de se elucidar a diversidade de bromélias 

na Amazônia, provemos um checklist de todas as espécies aceitas neste domínio. A partir do 

GBIF, Reflora e SpeciesLink, foi extraída uma lista consolidada das espécies de Bromélias 

neotropicais, submetida a limpeza, verificação de nomes e revisão de coordenadas, totalizando 

79.080 registros. Adicionamos 2.987 registros verificados pelo primeiro autor, coletados desde 

2014 em viagens de campo e visitas a herbários. Após a condensação dos dados, foram extraídos 

registros amazônicos através do shapefile da Amazônia Internacional Adeney et al. (2016), 

resultando 8872 pontos de ocorrência. Para limpeza e recorte das ocorrências foi utilizado o 

software Rstudio, através dos pacotes CoordinateCleaner e Raster. O checklist totalizou 549 

espécies de Bromeliaceae pertencentes a 35 gêneros, das quais 252 são endêmicas. Distribuem-se 

ao longo de todas formações florestais, savânicas e rochosas, com diversidade e endemismo 

acentuado no Planalto Guianense e planaltos residuais amazônicos. Este trabalho contribui para 

o avanço do conhecimento de diversidade de Bromeliaceae e da flora amazônica, subsidiando 

informações cruciais para pesquisas ao entorno destes temas. 
 

Palavras-chave: Bromeliaceae, diversidade, distribuição. 
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A família Capparaceae Juss. compreende cerca de 25 gêneros e aproximadamente 500 espécies. 

Possui ampla distribuição no mundo, ocorrendo nas regiões tropicais e subtropicais, sendo 

frequente em florestas tropicais sazonalmente secas. No Brasil, são relatados 12 gêneros e 28 

espécies, das quais 12 são endêmicas. Reconhecida como monofilética, com espécies arbóreas 

ou arbustivas, e raramente lianescentes, com variação no fruto e características florais. O 

objetivo deste estudo foi realizar o levantamento florístico da família Capparaceae no Herbário 

Amapaense (HAMAB), com filtragem para o estado do Amapá. Os dados amostrais foram 

retirados do site Specieslink, compilados no programa Excel 2016, passando por tabulação e 

seleção para determinação dos municípios, gêneros e espécies confirmados através de literatura 

especializada. Foram identificados 7 espécimes, todos coletados no município de Macapá e um 

registro com local indeterminado. A concentração de coletas em apenas um dos dezesseis 

municípios do estado, pode justificar o baixo quantitativo de registros no herbário. Os 

espécimes foram classificados em 3 gêneros, sendo: Anisocapparis Cornejo & Iltis (1), 

Crataeva L. (1) e Preslianthus Iltis & Cornejo (2). Dos 7 registros 3 foram identificados a nível 

de espécie, correspondendo a 3 espécies, Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis (1), 

Crataeva benthamii Eichler (1) e Preslianthus pittieri (Standl.) Iltis & Cornejo (1). Conclui-se 

que no Herbário Amapaense (HAMAB) a família Capparaceae possui 3 gêneros e 3 espécies 

confirmados para o estado do Amapá, com distribuição conhecida apenas no município de 

Macapá, o que provavelmente se deve à baixa quantidade de estudos florísticos na região. 
 

Palavras-chave: Botânica, distribuição, florística. 
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RECUPERAÇÃO DE PLANTAS AMAZÔNICAS AMEAÇADAS DE 

EXTINÇÃO POR MEIO DE CULTIVO IN VITRO: UMA SOLUÇÃO EM TEMPOS 

DE AFROUXAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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A Amazônia é o território com maior riqueza de flora do mundo, responsável por abrigar 

aproximadamente 36.174 espécies de plantas, dentre elas, cerca de 2.000 são utilizadas pela 

indústria farmacêutica, na alimentação e na produção industrial. No entanto, a grande 

exploração para utilização de seus princípios ativos em medicamentos e produtos industriais, 

associados ao aumento do desmatamento provindo das queimadas e pelo afrouxamento do 

licenciamento ambiental, para a implementação e expansão do agronegócio, identifica-se um 

grande risco de extinção dessas espécies. A biotecnologia vegetal tem importante influência na 

agricultura, na indústria de alimentos, nos consumidores e na preservação do meio ambiente. 

Este trabalho teve como objetivo apresentar a técnica de propagação in vitro da cultura de 

tecidos como uma alternativa de preservação e manutenção das plantas pertencentes à 

Amazônia. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Nossos resultados mostram que a cultura de 

tecidos é uma técnica com grande potencial para a preservação do banco de germoplasma 

florestal, no entanto, é pouco empregada para fins de preservação de espécies ameaçadas de 

extinção, devido aos altos custos envolvidos e pela necessidade de mão de obra qualificada. A 

propagação de espécies vegetais in vitro tem grande importância para conservação ex situ, a 

qual pode ser feita utilizando sementes, propágulos ou o próprio indivíduo, por meio da cultura 

de tecidos em laboratórios, em condições controladas, através de tubos de ensaio com os meios 

de cultura compostos por sais inorgânicos, sacarose, vitaminas, meio nutritivo denominado MS 

e a utilização de reguladores de crescimento, tais como as auxinas e citocininas. O correto 

balanceamento dos reguladores de crescimento e o fornecimento adequado de nutrientes, é um 

fator determinante para bons resultados na cultura de tecidos vegetais. Foi verificada a 

necessidade de maiores investimentos em estudo, tecnologia e estrutura laboratorial para o 

desenvolvimento de protocolos eficientes para a propagação in vitro e aclimatização ex vitro 

destas espécies, a fim de proporcionar maior eficácia na recuperação e preservação da flora 

ameaçada em extinção. Além de ser uma alternativa para mitigar a exploração das mesmas em 

espaços primários, pois a cultura de tecidos permite a replicação padronizada de espécies 

vegetais, com menor perda e maior quantidade. 
 

Palavras-chave: Amazônia, cultivo in vitro, preservação. 
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FLORÍSTICA DE SAMAMBAIA E LICÓFITAS DO CORCOVADO, 

ESTADO DO PARÁ 
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O Arquipélago do Marajó, segundo o IBGE, apresenta-se dividido em duas microrregiões, 

sendo uma delas os Furos de Breves, composto por cinco municípios, dentre estes, o município 

de Breves, composto por várias comunidades distribuídas na zona rural. O presente estudo teve 

como objetivo inventariar as samambaias e licófitas ocorrentes na Comunidade João Paulo, 

localizada na estrada Breves/Corcovado. Realizaram-se coletas de maneira assistemática, entre 

os meses de junho e outubro de 2020, nos Sítios Sempre com Deus e Deus por Nós. As espécies 

coletadas e identificadas foram depositadas na coleção biológica do Laboratório de 

Biodiversidade da Universidade Federal do Pará, Campus do Marajó-Breves. Os ambientes 

visitados foram no interior e margem de florestas de terra firme e várzea. Nestas diferentes 

formações vegetais foram registradas 32 espécies, inseridas em 24 gêneros e 15 famílias, sendo 

apenas duas licófitas (Selaginellaceae e Lycopodiaceae), as demais pertencentes às 

samambaias. Dentre as famílias, três se destacaram em riqueza específica: Polypodiaceae com 

sete espécies, seguida de Pteridaceae e Dryopteridaceae com três espécies cada. As demais 

famílias apresentaram baixa representatividade ao que se refere tanto ao número de espécies 

quanto ao número de indivíduos presentes nas áreas amostradas. Quanto as formas de vida, 

houve registro de 16 espécies terrestres, 12 epífitas, 3 hemiepífitas e terrestres trepadeiras, cada 

e uma aquática (Salvinia auriculata Aubl.). Quando comparada com a representatividade de 

outros municípios dos Furos de Breves, considera-se esta amostragem de baixa diversidade, 

devido às condições de exploração botânica na área. Estes dados reforçam a necessidade de 

mais estudos sobre a flora de plantas vasculares sem sementes. 
 

Palavras-chave: Breves, florística, pteridófitas. 
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Camillea (GRAPHOSTROMATACEAE) PROVENIENTE DA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL BRASILEIRA 

 

Allen Saoirse Ximenes Mugarte1,2; Maria Aparecida de Jesus2; Raimunda Liége Souza de 

Abreu2 & Kely da Silva Cruz2 

1Universidade Federal do Amazonas;2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

 
O gênero Camillea Fr. atualmente pertence à Família Graphostromataceae (Ascomycota) e 

compreende aproximadamente 50 espécies, distribuídas nos Neotrópicos, principalmente na 

região da Amazônia Ocidental, sendo que a maioria habita madeira de angiosperma 

(dicotiledônea) em decomposição. Para o Brasil, há poucos registros do gênero, tendo apenas 

13 espécies já registradas. O projeto proposto teve como objetivo ampliar o conhecimento da 

diversidade fúngica na região Amazônica através da identificação taxonômica das espécies de 

Camillea Fr. Os exemplares foram coletados entre os anos de 2016 a 2018, de acordo com o 

período chuvoso de cada região, sendo provenientes das seguintes localidades: Fazenda 

Experimental Catuaba, Rio Branco – AC; Museu da Amazônia, Manaus - AM; Parque Nacional 

do Viruá, Caracaraí – RR; Estação Experimental de Silvicultura Tropical, Manaus – AM. Todo 

o material estudado está depositado no Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) na forma de exsicatas. Para identificação, considerou-se o gênero Camillea 

Fr. como caracterizado por ascoma peritecial, geralmente negro, de formas cilíndricas, 

discoides ou aplanadas, ascos cilíndricos com oito ascósporos, e aparato apical amiloide (azul) 

em reagente de Melzer; os ascósporos como unicelulares, geralmente elipsoide-inequilateral, 

com coloração variante de marrom claro à incolor com pigmentação amarelo-hialino. Como 

resultados preliminares, identificou-se cinco espécies: Camillea cyclops (Mont.) Mont.; C. 

leprieurii (Mont.) Mont.; C. sulcata (Starb.) Lloyd; Camillea sp.1 e Camillea sp.2. Estas duas 

últimas espécies possivelmente são novas para o gênero. Futuras análises moleculares, em 

conjunto com a realização de culturas serão necessárias para determinar com precisão se tratam- 

se de novas espécies ou variações para o gênero. Ademais, C. leprieurii (4) foi a mais 

representativa; e C. sulcata teve seu primeiro registro para o estado do Amazonas. Este estudo 

amplia os dados de distribuição das espécies de Camillea, incluindo descrições, imagens macro 

e microscópicas e possíveis substratos atuais para as espécies estudadas. 
 

Palavras-chave: Ascomycota, macrofungos, taxonomia. 
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A COLEÇÃO DE MIXOMICETOS (PROTOZOA, AMOEBOZOA) DO 

HERBÁRIO INPA-FUNGI, BRASIL 

 
Robson Bernardo Silveira Silva1; Izabel Cristina Moreira1; Dirce L. Komura2 & Solange 

Xavier-Santos1 

1Universidade Estadual de Goiás; 2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

 
Este trabalho apresenta uma revisão da coleção de Mixomicetos (Protozoa, Amoebozoa) que 

integra o acervo micológico do Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA-FUNGI). Foram analisadas 121 exsicatas, que totalizam a coleção, as quais são 

originárias da região amazônica (52% AM, 22% RO, 11% RR, 10% AC, 4% PA, 1% MT), 

principalmente de ambientes florestais. Cerca de 61% das amostras analisadas encontram-se em 

boas condições de conservação, as quais tiveram a identificação taxonômica determinada, 

redeterminada ou confirmada, sendo possível o reconhecimento de 38 espécies, 17 gêneros e 7 

famílias. Arcyria denudata (L.) Wettst. representa 27% das exsicatas. Sete espécies 

(Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr, Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek., A. cf. 

obvelata (Oeder) Onsberg, Didymium cf clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., D. nigripes (Link) Fr., 

Physarum album (Bull.) Chevall. e Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr.) são apresentadas como os 

primeiros registros de ocorrência para o estado de Rondônia; 5 (Arcyria denudata, A. cf. 

insiginis Kalchbr. & Cooke, A. cf. obvelata, Physarum pezizoideum (Jungh.) Pavill. & Lagarde, P. 

stellatum (Massee) G.W. Martin) para o Acre; 2 (Diderma deplanatum Fr. e M. floriformis para o 

Amazonas; 2 (Tubifera dimorphoteca Nann.-Bremek. & Loer. e Perichaena chrysosperma (Curr.) 

Lister) para Roraima, 1 (Craterium paraguayense (Speg.) G. Lister) para Mato Grosso e 6 (D. 

deplanatum, M. floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek, T. dimorphoteca, A. cf. insignis, Didymium 

squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist, T. decipiens) para o bioma Amazônia, assim 

ampliando o conhecimento sobre a distribuição geográfica destas espécies no Brasil. Apesar de 

pequena, a coleção apresenta relevância pelo seu valor científico e histórico, pois testemunha 

grande parte da mixobiota amazônica conhecida até o momento, a qual ainda é muito pouco 

explorada (representada por 69 espécies); por abrigar exemplares coletados por pesquisadores 

renomados, como Farr ML, Prance T, Singer R; e também por ser o depositório principal de 

amostras de mixomicetos coletadas no âmbito de vários projetos regionais de inventários da 

biodiversidade, tais como o Projeto Flora Amazônica (PFA), Projeto Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais (PDBFF), Projeto Flora da Reserva Ducke (PFRD), entre outros. Uma 

lista comentada, incluindo descrições e ilustrações do material estudado, será apresentada. 
 

Palavras-chave: Amazônia, Myxobiota, Myxomycetes. 
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LEVANTAMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EM COMUNIDADES 

DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UATUMÃ, AMAZONAS 

 
Ana Sofia Sousa de Holanda1; Grace Rente dos Santos1; Marta Regina Pereira1 & Jair Max 

Furtunato Maia1 

1Universidade do Estado do Amazonas 

 
A Amazônia possui sua enorme diversidade e endemismo da flora, além de abrigar populações 

humanas que mantêm forte interação com o seu ambiente. Um dos focos da etnobotânica é 

compreender essas inter-relações e o modo como as plantas são utilizadas pelas populações. 

Plantas ornamentais são aquelas espécies vegetais que são cultivadas principalmente por sua 

beleza, sendo utilizadas como fonte de renda em comunidades da Mata Atlântica, porém, a 

maioria dos trabalhos de etnobotânica não abordam a questão de plantas ornamentais com 

profundidade. Quando se trata do bioma amazônico essa escassez fica ainda mais evidente. O 

objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento das plantas ornamentais utilizadas na RDS 

Uatumã, Amazonas, para se conhecer as espécies e famílias mais utilizadas e fomentar 

discussões sobre a exploração e o manejo de plantas nativas com potencial ornamental. A 

pesquisa foi realizada em quatro comunidades (Manain, Maracarana, São Benedito e Bela 

Vista), durante outubro de 2020. Foram realizadas observações diretas, entrevistas e turnês 

guiadas nos quintais dos entrevistados. As plantas citadas foram coletadas, herborizadas, 

identificadas e depositadas na coleção do Labotan-UEA. Foram registradas 53 espécies de 

plantas ornamentais, distribuídas em 46 gêneros e 30 famílias. As famílias mais representativas 

foram Orchidadeceae com sete espécies, Apocynaceae com cinco, Araceae e Ruscaceae com 4 

espécies cada. Do total de espécies, mais da metade (31) são plantas exóticas, enquanto que 22 

são nativas, porém não endêmicas do bioma amazônico. A partir desses resultados é possível 

refletir sobre o uso e o manejo de plantas exóticas dentro de unidades de conservação, uma vez 

que a introdução destas espécies é considerada a segunda maior ameaça à conservação da 

biodiversidade. Poucas espécies do bioma amazônico foram utilizadas pelos comunitários, 

espécies essas incluídas em Orchidaceae e Araceae. As flores tropicais já ganharam espaço no 

mercado, como orquídeas, antúrios, bromélias, musáceas e helicônias, muitas delas nativas do 

bioma amazônico, porém são pouco ou quase não utilizadas pelas comunidades. Esse trabalho 

pode ser um meio de despertar a atenção para o potencial de uso ornamental de espécies nativas 

da Amazônia como uma fonte alternativa de renda sustentável dentro dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável propostos pela RDS, compatibilizando assim a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, exóticas, nativas. 
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“SE NÃO CURAM, NÃO FAZEM MAL”¹: AS PLANTAS MEDICINAIS SÃO 

ISENTAS DE RISCOS A SAÚDE HUMANA? 

Edivandro Ferreira Machado1 & Luiz Cláudio Moreira Melo Júnior2 

 
1Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG); 2Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 

 
As plantas medicinais estão muito presentes na vida humana, seja nos grandes centros urbanos 

ou entre as populações tradicionais, em diferentes partes do mundo. São utilizadas no cuidado 

da saúde humana como alternativa aos tratamentos alopáticos, alto custo dos medicamentos, 

difícil acesso ao atendimento básico de saúde, preferência por produtos de origem vegetal, isso 

na sociedade em geral. Entre povos originários e comunidades tradicionais, em alguns casos, 

esses fatores podem até serem expressos, mas é essencialmente o fator cultural que norteia esse 

uso. Essas populações usam estas plantas não como alternativa, mas como primeira opção de 

tratamento e cuidado, envolvendo saberes tradicionais herdados das gerações anteriores, 

construídos na práxis do dia a dia, na observação, em tentativas de erros e acertos, na intrínseca 

relação com a natureza. Esse estudo é parte de uma pesquisa maior e objetiva destacar como 

moradores da comunidade de Segredinho, Capanema-Pará entendem a curabilidade e 

toxicidade das plantas medicinais. Entrevistou-se 30 pessoas e todas faziam uso de plantas 

medicinais, sendo que 39% as usavam por elas curarem, 29% por fazerem bem, 17% por conta 

do fácil acesso, baixo custo (13%) e por não terem acesso aos medicamentos industrializados 

(2%). Conseguinte, 93% daquele total entrevistado afirmou que as plantas medicinais por serem 

naturais não fazem mal, enquanto que 7% frisou que esses vegetais fazem menos mal à saúde 

humana que os fármacos, mas podem apresentar certa periculosidade se não utilizados de forma 

correta. Esse grupo de interlocutores está ciente de que muitas plantas não estão desprovidas de 

riscos ao ser humano por possuírem substâncias ativas, e muitos estudos já mostraram isso. Não 

se trata de buscar invalidar esse conhecimento tradicional, afinal, não é um conhecimento de 

agora, e sim que foi construído ao longo de muitas décadas, por diferentes pessoas. Com este 

estudo, evidenciou-se que os comunitários fazem uso de plantas medicinais porque elas curam, 

ajudam na manutenção e recuperação da saúde humana e alguns moradores têm entendimento 

dos perigos que esses vegetais podem apresentar. Em Segredinho, o uso desses vegetais está 

relacionado com fatores culturais, do contato com a natureza, decorrente, em certo ponto, da 

não separação homem-natureza. 
 

Palavras-chave: Conhecimento tradicional, medicina tradicional, saberes e fazeres de cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Entrevista concedida por R. T. Comunidade rural do Segredinho, Capanema-PA, em maio de 2019. 
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE PLANTAS AMAZÔNICAS EM 

SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO PARANÁ 

Adão Alves Rodrigues Junior1; Cecília Eduarda Gnoatto Tomazini1; Dielly Mayara Comelli 

Alves1; Giovana Diniz Pinto Quinaglia1; Roberta Dahmer2 & Giovana Faneco Pereira1 

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 2Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 
A implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) nos centros urbanos pode amenizar parte dos 

impactos ambientais provenientes do desflorestamento, podendo possibilitar a estabilidade do 

ecossistema, a preservação ambiental e a produção dos recursos naturais de forma sustentável 

e biodiversa. Para a implantação do SAF deve-se observar a legislação vigente, atentando-se às 

espécies proibidas de cultivo e propagação na região, para que não haja implicações na 

supressão da vegetação existente e nem prejudique a função ambiental da área. Foi realizado o 

levantamento de informações de diferentes espécies vegetais amazônicas, que já possuem 

ocorrência registrada no Paraná e seus potenciais usos e impactos, para a incrementação de 

SAFs nos centros urbanos do estado. Fez-se uma revisão bibliográfica para conhecimento de 

plantas com domínio fitogeográfico amazônico e ocorrência no sul do Brasil pelo Programa 

Reflora/CNPq, totalizando 1658 espécies, das quais foram filtradas 50. Estas foram listadas de 

acordo com suas características botânicas e utilidades e viabilidade de introdução em SAFs. As 

50 espécies relatadas integram 30 famílias botânicas distintas. Tiveram maior frequência as de 

hábito arbóreo, seguido de herbáceo, arbustivo e liana, apresentando variadas estaturas e usos, 

como por exemplo na alimentação humana (Peperomia pellucida (L.) Kunth, Bowdichia 

virgilioides Kunth e Pachira aquatica Aubl.), na alimentação animal (Brosimum gaudichaudii 

Trécul e Hymenaea courbaril L.), madeiráveis (Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos e 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.), medicinais (Copaifera langsdorffii Desf. 

e Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC.), como condimento (Xylopia sericea A.St.-Hil.) e corante 

(Qualea grandiflora Mart.). Estudos indicam que os SAFs contribuem para conservação do 

meio ambiente, geração de alimentos, fibras e energia, propiciando renda aos agricultores. Estes 

foram desenvolvidos principalmente em meio rural, todavia alguns indicam a eficiência na 

implantação desse sistema no meio urbano onde funcionam como sequestradoras de carbono, 

auxiliando nos processos hidrológicos e amenizando as consequências das emissões de gases 

poluentes na atmosfera. Assim, a utilização de plantas amazônicas em SAFs no Paraná é viável, 

pois, até o momento, não foram encontrados registros literários de que estas plantas atuem como 

potenciais invasoras, embora análises específicas para cada espécie sejam necessárias. Além 

disso, sua introdução em SAFs favorece a preservação genética destas espécies em diferentes 

localidades, configurando como um banco de germoplasma vivo, contribuindo com o 

desenvolvimento sustentável. 
 

Palavras-chave: Agroflorestal, Amazônia, preservação. 

 
Instituição de fomento: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 



I SIMPÓSIO DE BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DE PLANTAS, ALGAS E FUNGOS AMAZÔNICOS 

56 

 

 

TOLERÂNCIA AO RESFRIAMENTO DE SEMENTES RECALCITRANTES 

TROPICAIS DE Carapa surinamensis MIQ. (MELIACEAE) 

 
Semírian C. Amoêdo1; Geângelo P. Calvi1 & Isolde D. K. Ferraz1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Muitas espécies tropicais de interesse econômico apresentam sementes recalcitrantes como a 

andirobinha (Carapa surinamensis Miq.) que ocorre nas florestas alagáveis e de terra firme da 

Amazônia. Sementes recalcitrantes apresentam uma vida curta, pois não podem ser 

desidratadas. O resfriamento permite a redução da atividade metabólica e pode aumentar a 

longevidade no armazenamento úmido. Com o objetivo de verificar os limites de tolerância ao 

resfriamento, foram armazenadas sementes de andirobinha em temperaturas abaixo da mínima 

média ambiental (7,5°C; 10°C; 12,5°C e 15°C) durante um período de 150 dias, e submetidas 

a testes de germinação a cada 30 dias. As sementes foram coletadas em época de dispersão na 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA, cerca de 50 km ao norte de Manaus. 

Foram utilizados sacos de polietilenos transparentes (espessura 0,08mm) para o 

acondicionamento das sementes, contendo em cada saco 5 sementes para a determinação do 

teor de água e 20 para o teste de germinação, organizados em 4 repetições para cada temperatura 

e período de avaliação. A germinação foi acompanhada à 25 °C (±3) e fotoperíodo de 12 horas 

(lâmpadas fluorescentes e P.A.R: 42 μmol m-² second-¹). Na semeadura as sementes foram 

enterradas pela metade em vermiculita úmida, utilizando bandejas de plástico (30x22x7 cm). A 

germinação foi avaliada diariamente tendo como critérios, a radícula (≥0.5 cm) e a plântula 

(epicótilo >5cm). O delineamento foi inteiramente casualizado e os resultados de porcentagem 

de germinação foram submetidos a Análise da Variância Anova, seguido pelo o teste de Tukey 

(5%). Antes do armazenamento as sementes apresentaram um teor de água de 46,6%, o 

potencial germinativo foi de 86,3% observando a raiz e 80% observando a plântula. As sementes 

armazenadas a 15°C mantiveram a germinabilidade durante os 150 dias sem diferença 

significativa (±80%; P<0,001). Nesta temperatura, a germinação iniciou nas embalagens após 

120 dias (6,3%) e após 150 dias (21,3%), ainda sem formação de parte aérea. Por outro lado, a 

temperatura de 7,5°C causou a morte das sementes no primeiro mês de armazenamento. Nas 

temperaturas intermediárias de 10°C e 12,5°C observou-se a perda gradativa, com germinação 

abaixo de 15% após 120 dias. O resultado permite recomendar a temperatura de 15 °C para o 

armazenamento úmido das sementes recalcitrantes de andirobinha, entretanto o período não 

deve ultrapassar 150 dias, devido ao início de germinação. 
 

Palavras-chave: Andiroba, germinação, longevidade. 
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RESPOSTAS MORFOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS E REGENERAÇÃO IN 

VITRO DE Libidibia ferrea (MART. ex TUL.) L.P.QUEIROZ 
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de Tarso Barbosa Sampaio2 

1Universidade do Estado do Amazonas; 2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia 

 
Libidibia ferrea (MART. ex TUL.) L.P.QUEIROZ, conhecida como pau-ferro ou jucá, 

pertencente à família Fabaceae-Caesalpinoideae e apresenta grande valor medicinal devido ao 

potencial de seu princípio ativo “Pau-ferrol A”, importante ferramenta no tratamento da 

leucemia HL60 humana. Esta espécie vem sofrendo um intenso processo de extrativismo 

indiscriminado em suas populações naturais, resultando na erosão genética e destruição do seu 

habitat, onde a irregular produção de sementes aliada à elevada dormência tegumentar tem 

limitado a produção de mudas. O estudo teve por objetivo avaliar as respostas fisiológicas de 

plântulas de pau-ferro, desenvolvidas in vitro, sob diferentes concentrações e combinações de 

reguladores de crescimento e fontes luminosas na propagação in vitro de pau-ferro por meio de 

uma alternativa eficiente para promover a reprodução de genótipos superiores através de 

condições in vitro desta espécie. O estudo foi conduzido no Laboratório de Silvicultura e 

Tecnologias Digitais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (LASTED/INPA) 

Manaus, Amazonas, onde segmentos nodais, oriundos do estabelecimento in vitro de sementes 

de L. ferrea seguindo a metodologia de Silva et al., (2018), foram inoculados em meio de cultura 

MS (SIGMA, M5519-50L, USA) acrescido de diferentes combinações de auxinas e citocininas 

nas concentrações de 0,03 + 0,06 (mgL-1) e 0,05 + 0,1 (mgL-1), respectivamente. As auxinas 

utilizadas foram o ácido naftalenoacético (ANA), ácido indol-3-acético (AIA) e ácido 3-indol- 

butírico (IBA), e as citocininas foram a 6-benzilaminopurina (BAP), cinetina (KIN) e 

tidiazurona (TDZ). Os resultados obtidos sugerem que a interação de ANA e BAP (0,05 e 0,1 

mg L-1), estimulou a maior taxa de regeneração sob LED azul-vermelha, enquanto a interação 

de AIA e BAP (0,05 e 0,1 mg L-1) estimulou maior taxa de multiplicação sob LED branca, 

nenhum dos tratamentos resultou no crescimento de raízes. 

Palavras-chave: Auxinas, citocininas, fonte luminosa, meio de cultura. 
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TÉCNICAS PARA REDUÇÃO DA MASSA DAS SEMENTES DE Bertholletia 

excelsa VISANDO MINIMIZAR A PREDAÇÃO DAS MUDAS EM CAMPO 

Elzineide Moreira do Carmo1 & Geângelo Petene Calvi1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA 

Bertholletia excelsa Humboldt & Bonpland, é uma espécie de interesse econômico na 

Amazônia e popularmente conhecida como castanha-da-amazônia. Plantios para produção de 

sementes ou recuperação de áreas degradadas estão sendo realizados, porém a ação de roedores 

que desenterram as mudas e consumem a amêndoa, causa a morte das plantas; pois, as reservas 

desta espécie são alocadas no eixo da planta (hipocótilo) e não nos cotilédones ou em tecidos 

externos (por exemplo, o endosperma), como em outras espécies. Com o desenvolvimento das 

plântulas, as reservas são consumidas, o eixo se afina, torna-se lenhoso e menos atrativo para 

os roedores. Desta forma, este trabalho objetivou testar tratamentos para reduzir a massa de 

reservas das sementes de B. excelsa ainda na fase de viveiro, visando aumentar a sobrevivência 

das mudas em campo. As sementes foram pesadas individualmente e colocadas para germinar 

até que as plântulas desenvolvessem pelo menos cinco folhas expandidas. Neste momento 

foram aplicados os seguintes tratamentos: corte longitudinal da semente (parte do hipocótilo 

que contêm as reservas) retirando uma porção de cerca de 30%; poda da parte aérea e das raízes 

e ressemeadura das sementes, visando provocar o esgotamento das reservas; e controle 

plântulas sem nenhum tratamento. Ao final de seis meses de avaliação, o peso final das sementes 

foi comparado com o peso inicial de cada tratamento, assim como o peso seco final e a taxa de 

mortalidade. Os dados foram analisados por meio de uma análise de variância, seguida pelo teste 

de Tukey para comparação das médias. A média do peso úmido inicial das sementes de B. 

excelsa não apresentou diferença significativa entre os tratamentos (P = 0,543). Sementes 

submetidas ao corte apresentaram o menor peso úmido final (4,5 g), diferindo estatisticamente 

do controle (7,8 g; P = 0,001). A poda apresentou peso úmido final de 6,5 g, sem diferença 

significativa com os demais tratamentos. Sementes submetidas ao corte também reduziram 

significativamente o peso seco final quando comparadas com os demais tratamentos (P < 0,05). 

A maior taxa de mortalidade das plântulas ocorreu após a aplicação da poda (20%), seguida do 

corte (7%) e do controle (0%). Desta forma, conclui-se que ambos os tratamentos conseguiram 

reduzir as reservas das sementes, porém recomenda-se o corte com retirada de 30% das reservas 

das sementes, pois foi mais eficiente e apresentou alta sobrevivência das mudas. 
 

Palavras-chave: Castanha-da-Amazônia, roedores, sementes florestais. 
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LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DA AGROBIODIVERSIDADE DE 

PLANTAS MEDICINAIS EM QUINTAIS PRODUTIVOS NA VILA BRASIL 

MUNICÍPIO DE AMAJARÍ, RORAIMA, BRASIL. 

 
Neide Ribeiro dos Santos1; Marcelo Paludo1 & Máira Kelly Coelho dos Santos1 

1Universidade Federal de Roraima-UFRR 

Na região Amazônica, as populações locais dispõem de um conjunto de crenças, atitudes e 

modos de vida acumuladas durante muitas gerações compondo assim, um sistema de usos, 

práticas e conhecimentos acerca dos recursos naturais extraídos de diversos ambientes. O 

objetivo do estudo foi identificar a Agrobiodiversidade das plantas medicinais em quintais 

produtivos e classificá-las mediante consulta bibliográfica em famílias botânicas e formas de 

uso, na Vila Brasil, município de Amajarí, RR. Foi realizado em 25 quintais produtivos, a coleta 

de dados se deu por meio de questionário semiestruturado. Entre os entrevistados, 80% eram do 

sexo feminino e 20% do sexo masculino, os interlocutores da pesquisa foram indígenas da 

cidade, imigrantes nordestinos e rezadores. Foram citados 85 nomes de plantas medicinais pelos 

mesmos, porém 15 citações tratavam-se da mesma espécie, sendo identificadas, portanto, 70. 

As espécies estão distribuídas em 26 famílias botânicas, sendo as mais representativas: 

Fabaceae (11), Lamiaceae (8), Poaceae, Myrtaceae e Asteraceae (6), Lamiaceae, Euphorbiaceae 

e Rutácea (3) Indicadas principalmente para tratar problemas das vias respiratórias, infecções, 

problemas gastrointestinais, diarreias e diabetes, além de utilização como vermífugo, calmante, 

analgésico e rezas para tirar o mau-olhado. Houve maior prevalência pelo preparo de chá em 

infusão. A parte da planta mais utilizada pelos entrevistados é a aérea. Quando perguntado sobre 

como conheceu a prática de utilização dessas plantas, a maioria respondeu que foi passado de 

geração para geração de seus antepassados e de pesquisas na ‘internet’. São evidentes os 

benefícios obtidos por meio da utilização de plantas medicinais, pois as mesmas possuem 

poderes curativos, minimizam sintomas de alergias, funcionam como vermífugo dentre outras 

problemas de saúde. Os quintais estudados se mostram como espaços de produção e ambiência 

sociocultural, contribuindo com a conservação das espécies, bem como, de suas crenças. 
 

Palavras-chave: Amazônia, conhecimento tradicional, povos tradicionais. 
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ESTABELECIMENTO IN VITRO DE Guadua glomerata MUNRO A PARTIR 

DE GEMAS NODAIS 

 
Mateus Santana Rodrigues1; Joanne Moraes de Melo Souza2; Pedro Lage Viana3; Edgar 

Augusto Lobato Afonso4 & Vicente Savonitti Miranda5 

1,2,5Universidade Federal Rural da Amazônia; 3Museu Paraense Emílio Goeldi; 4Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBR) 

 

Os bambus (Poaceae: Bambusoideae) apresentam ampla distribuição geográfica no Brasil, 

sendo encontrados em todas as regiões e biomas. No país já são registrados 34 gêneros e 261 

espécies da subfamília. Essas plantas são muito utilizadas em atividades como o paisagismo, 

construção civil, sequestro de CO2 e recuperação de áreas degradadas. Devido à grande 

dificuldade de obtenção de sementes, a propagação do bambu é baseada em métodos 

vegetativos. Logo, o presente trabalho objetivou o estabelecimento in vitro de um bambu nativo 

da Amazônia (Guadua glomerata Munro). A pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Biotecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia. O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), contendo 5 tratamentos com meio básico MS e 

adição de diferentes concentrações de benzilaminopurina (BAP) com 6 repetições. Para a 

assepsia foi utilizado o fungicida Bendazol 0,1 % + Nativo 0,4 % por 24 horas e o antibiótico 

estreptomicina (1g.L-1) por 60 minutos. Os tratamentos adotados foram: T1- MS, T2- MS + 2,5 

mg. L-1 de BAP, T3- MS + 5 mg. L-1 de BAP, T4- MS + 7,5 mg. L-1 de BAP e T5- MS + 10 

mg. L-1 de BAP. O experimento apresentou 100% de contaminação por fungos e bactérias em 

todos os tratamentos. Os fungos encontrados no material foram identificados como 

Trichoderma sp., Colletotrichum sp., e Arthrobotrys sp. As contaminações microbianas podem 

ser causadas por vários fatores, mas uma vez seguido os procedimentos de descontaminação, a 

contaminação frequentemente é causada por microrganismos endofíticos presentes no explante 

ou resistentes ao processo de assepsia. Assim, conclui-se que a assepsia testada nesse trabalho 

não apresentou resultados positivos, o que impediu o estabelecimento do material in vitro. 

Novas metodologias de descontaminação deverão ser testadas a fim de reduzir ou erradicar a 

contaminação durante a fase de estabelecimento. 
 

Palavras-chave: Bambusoideae, cultura de tecidos, fungos. 
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MORFOBIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE Smilax syphilitica 

HUMB. & BONPL. EX WILLD. (SMILACACEAE) 

 
Vinicius Medeiros1; Itamara G. da Gama2 & Paulo R. R. Piovesan2 

1Universidade do Estado do Amazonas; 2Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

Smilax L. (Smilacaceae) compreende espécies geralmente trepadeiras, distribuindo-se, 

principalmente, nas regiões tropicais de ambos os hemisférios, e, menos frequentemente em 

áreas de clima temperado. No Brasil, Smilax, é representado por 32 espécies. No entanto, as 

espécies deste gênero são de difícil reconhecimento, pois as plantas dioicas apresentam ampla 

variação fenotípica. As espécies de Smilax também são reconhecidas devido a sua importância 

medicinal. Smilax syphylitica Humb. & Bonpl. ex Willd., conhecida popularmente por 

salsaparrilha, é uma espécie nativa da Amazônia, caracterizada por ramos geralmente 

muricados, com catáfilo incluído no profilo, as folhas pardacentas com venação inconspícua na 

face adaxial e proeminente na face abaxial. Suas inflorescências são ramificadas e as flores 

pistiladas com seis estaminódios. Entretanto, características de frutos e sementes ainda são 

pouco estudadas. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar dados biométricos de frutos 

e sementes de S. syphilitica. Os ramos com frutos foram coletados na área de borda do 

fragmento florestal de 10 ha da Fazenda Esteio, na ARIE PDBFF, localizada cerca de 80 km ao 

norte de Manaus, Amazonas, com acesso pela BR-174. Os frutos frescos foram armazenados 

em sacos de plástico durante o transporte até o Laboratório de Sementes do INPA, em Manaus. 

Após a homogeneização do lote foram escolhidos aleatoriamente 30 frutos e 30 sementes, que 

foram submetidos à avaliação biométrica. As medições de comprimento, largura e espessura 

foram realizadas com paquímetro digital e a massa úmida foi obtida em balança de precisão 

(0,001 g). As sementes foram extraídas manualmente para contagem do número de sementes 

por fruto. Os frutos são do tipo baga, praticamente globosos (8,8 ± 0,9 x 9,9 ± 1,5 x 9,9 ± 1,5 

mm), de coloração laranja quando maduros. Em média, cada fruto pesa 0,642 ± 0,218 g. 

Predominantemente, cada fruto contém duas sementes (mínimo de uma e máximo de quatro). 

As sementes estavam envoltas por uma película elástica translúcida. As sementes são 

predominantemente globosas (5,7 ± 0,5 x 5,9 ± 0,5 x 4,8 ± 0,8 mm), principalmente em frutos 

com uma ou duas sementes, de coloração laranja/marrom. Cada semente apresentou em média 

peso de 0,122 ± 0,016 g. As características morfobiométricas dos frutos e sementes podem ser 

ferramentas importantes para ajudar a identificar a S. syphilitica. 
 

Palavras-chave: Frutos, lianas, sementes. 
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CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MACRÓFITAS 

AQUÁTICAS EM AQUÁRIO DE ÁGUA DOCE 

Mikaele Vieira Bentes1; Thayson Araujo Canela1 & Osvanda Silva de Moura1 

1Fundação Universidade Federal de Rondônia 

É notório que as macrófitas aquáticas apresentam grande plasticidade fisiológica que as tornam 

capazes de colonizar os ambientes com as mais variadas características físicas e químicas. O 

objetivo deste trabalho é apresentar aspectos teóricos de adaptações de macrófitas aquáticas 

dentro de um aquário de água doce, bem como analisar alterações morfológicas (avaliar a 

morfologia da folha, caule e coloração). Para os experimentos, estão sendo utilizadas oito 

espécies de macrófitas de aquário de água doce, as quais foram obtidas através de doações e 

coletadas em campo. As espécies como Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus, Elodea linearis 

(Rydb.) H.St.John, Bacopa caroliniana (Walt.) B.L.Robins, Limnophila sessiliflora Blume, 

Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson, Microsorum pteropus Copel. , Anubias lanceolata 

f. angustifolia Engler e Anubias barteri var. nana (Engler) Crusio, foram mantidas em aquário 

no Laboratório de Materiais Didáticos, da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto 

Velho. Os experimentos, estão sendo realizados em um aquário de vidro com 1,20 m de 

comprimento por 56 cm de altura com substrato fértil e areia em cima, e com a presença de uma 

fonte de luz, instalada na frente do aquário. A espécie Limnophila sessiliflora é uma planta pouco 

exigente, resistente e adaptável, com crescimento rápido e capaz de ser filtradora de resíduos 

do aquário. De janeiro a fevereiro de 2021, Anubias lanceolata cresceu 13 cm com o 

desenvolvimento de três folhas novas; Bacopa caroliniana cresceu 7,3 cm com o 

desenvolvimento de quatro folhas; Elodea linearis 16 cm; Limnophila sessiliflora 13 cm, com 

sete novas mudas, sendo a planta que mais cresceu no aquário. Em contrapartida a que menos 

se desenvolveu foi Najas guadalupensis, apresentando um crescimento de apenas 2 cm. 

Observa-se, até o momento, que as macrófitas apresentam bom crescimento e desenvolvimento 

morfológico, com folhas se desenvolvendo ao longo de toda a semana. Além disso, observa-se 

que nenhum trabalho utilizando macrófitas aquáticas em aquário de água doce foi realizado até 

o momento em Rondônia, possibilitando assim aumentar o conhecimento sobre o tema nessa 

área, bem como estudar a ecologia e fisiologia desse grupo vegetal. 
 

Palavras-chaves: Amazônia, plantas aquáticas, Rondônia. 
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SAMAMBAIAS COMO FERRAMENTA PARA ESTUDOS DE FENOLOGIA 

NO BIOMA AMAZÔNIA 

 
Rudimar Risso de Oliveira Junior1 

1Universidade de Passo Fundo - UPF 

Até o momento, são reconhecidas mais de 11.000 espécies de samambaias que se distribuem 

desde os trópicos até a região boreal. No bioma Amazônia, são reconhecidas cerca de 496 

espécies de samambaias. A fenologia é uma área que estuda a ocorrência de eventos biológicos, 

como reprodutivos e vegetativos, e qual sua relação com fatores abióticos do meio. Dessa 

maneira, o presente estudo tem como objetivo extrair informações da literatura que citam 

análises fenológicas com samambaias e busca incentivar pesquisas de fenologia em campo no 

bioma Amazônia, apontando metodologias eficazes. A pesquisa bibliográfica foi realizada nos 

bancos de dados ResearchGate, Scielo e Google Scholar. Para encontrar artigos relacionados 

ao assunto, utilizou-se “fenologia” e “samambaias” como palavras-chave. Samambaias 

dependem diretamente de fatores como precipitação, temperatura e fotoperíodo para 

desempenharem seu nicho ecológico. Dessa maneira, o grupo responde diretamente às 

condições climáticas do ambiente. No Brasil, os estudos de fenologia com samambaias são 

escassos e se concentram grande parte na região Sul devido ao clima subtropical com 

precipitação todos os meses, e Nordeste, devido às estações seca e úmida bem definidas. A 

fenologia segue uma série de parâmetros primários, como idade e forma do indivíduo, que 

agilizam o desenvolvimento da metodologia. Para trabalhos com samambaias, três tipos de 

metodologias mais citados foram: quantitativa, como a contagem do número de folhas 

mensalmente em uma determinada fenofase; semiquantitativa, através do método de Fournier 

(1974), que utiliza uma escala de 0 (ausência) até 4 (75-100%) para somar o valor que o 

indivíduo recebeu e dividir o resultado pelo limite que a população ou comunidade pode 

suportar; e qualitativa, onde se aplica um índice de atividade para determinar a dimensão de 

indivíduos em cada fenofase. Ainda, a metodologia do tipo qualitativa é a mais ágil e rápida 

para trabalhos de campo. Nenhum artigo foi encontrado com relatos sobre samambaias em 

estudos fenológicos no bioma Amazônia. Dessa maneira, o presente resumo elencou dados com 

o objetivo de impulsionar as análises acerca da fenologia com samambaias para explanar o 

conhecimento ecológico da biodiversidade do grupo no bioma, para o foco à conservação das 

espécies seus hábitats, além de monitorar através dos indivíduos as alterações climáticas e 

outros fatores do ambiente. 
 

Palavras-chave: Fenologia, metodologia, samambaias. 



I SIMPÓSIO DE BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DE PLANTAS, ALGAS E FUNGOS AMAZÔNICOS 

65 

 

 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA NO SÉCULO XVIII: 

EXEMPLOS DA VIAGEM FILOSÓFICAS 

Alexandre Indriunas1; Maria Franco Trindade Medeiros1 & Luci de Senna Valle1 

1Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Conservação, proteção, manejo, sustentabilidade, entre outros, são termos frequentes no 

discurso ambiental contemporâneo. A evolução dos conceitos é bem conhecida e bastante 

debatida na atualidade, embora ideias possam ser encontradas em obras antigas, inclusive nas 

setecentistas. A notória expedição conhecida como Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão- 

Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, realizado no final do século XVIII, pela equipe 

chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira pode ser estudada por esse viés. O presente trabalho 

busca avaliar a percepção do naturalista sobre técnicas de manejo da vegetação, apresentando 

exemplos contidos em seu Diário de Viagem. A pesquisa foi documental do tipo exploratória. 

Em um trecho do referido Diário, Ferreira, ao se referir a orientações dadas pelo diretor 

responsável pela povoação de Nossa Senhora do Loreto de Maçarabi, Joseph Ferreira de Souza, 

exalta o cuidado despendido pelo agente na orientação aos que buscam retirar as cascas de 

inidão (em língua baré) que possui propriedades semelhantes às do anil. Suas orientações, 

assinala Ferreira, são para que não descasquem árvores jovens e alternem a retirada em 

indivíduos distintos. O naturalista também enfatiza, ao se referir ao manejo do pau-cravo, 

anteriormente citado no Diário, que empregue sansões à força de lei para quem descuidar das 

práticas. Pode-se observar então, em um breve relato contido em uma obra setecentista, o 

vislumbre de ações que visam o manejo de espécies econômicas. 
 

Palavras-chave: Alexandre Rodrigues Ferreira, anil, pau-cravo. 
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO CITOTÓXICA DE FUNGOS 

ENDOFÍTICOS DA AMAZÔNIA 
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Oliveira Assunção Junior1; Beatriz de Souza Pucu1; Jéssica Venância Faria Rangel1 & Hector 
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1Universidade do Estado do Amazonas; 2Universidade Federal do Amazonas 

 
Os fungos endofíticos são colonizadores de tecidos de plantas, o que resulta em uma associação 

mutualística. Estes fungos são caracterizados como anamorfos, e em sua maioria são 

pertencentes ao filo Ascomycota, no qual estima-se 1.881 espécies descritas no Brasil. No 

bioma Amazônico, residem aproximadamente 1.050 espécies descritas, algumas delas são de 

importância biotecnológica para a prospecção de substâncias com atividade antitumoral, tais 

como, piperina, rohitukina e ácido gálico, isoladas, respectivamente, dos gêneros 

Colletotrichum sp., Fusarium sp. e Phomopsis sp. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 

identificar os fungos endofíticos e avaliar a atividade citotóxica de todas as linhagens 

incorporadas na coleção do grupo de Pesquisa em Espectrometria de Massas e Metabolômica 

(GPMEM) da UEA-ESA. No GPMEM, estão depositadas 117 linhagens, conservadas pela 

técnica de Castellani, as quais foram coletadas de diferentes substratos, como por exemplo, 

plantas regionais, solo e sedimentos do rio Amazonas. O método consistiu em reativar todas as 

linhagens, então purificadas em meio BDA a 28ºC, para em seguida identificá-las 

morfologicamente, microscopicamente e por técnicas de biologia molecular. Um total de 78 

linhagens foram identificadas, sendo 49 em nível de espécie e 29 de gênero. Na etapa seguinte, 

realizou-se a fermentação em meio semisólido de arroz para obtenção dos extratos em acetato 

de etila. Posteriormente, estes foram enviados para avaliação citotóxica in vitro, testados em 

uma concentração de 50 µg/mL, através do ensaio alamar blue, frente a células tumorais: B16- 

F10 (melanoma murinho) e HCT116 (carcinoma de cólon humano). Aqueles que apresentaram 

inibição igual ou superior a 75% foram considerados ativos. Nesse sentido, constatou-se que 21 

linhagens foram ativas. Sendo importante salientar os três melhores perfis no ensaio, cujos 

extratos exibiram os seguintes valores de percentual de inibição: Trichoderma sp., que foi a 

mais ativa delas, com 94,00 ± 0,25 % e 93,87 ± 0,48 %, seguido de T. lentiforme com 93,73 ± 

0,17 % e 93,13 ± 0,79 % e Aspergillus fumigatus com 90,54 ± 0,15 % e 90,52 ± 0,45 % contra 

células HCT116 e BF16-F10, respectivamente. Vale ressaltar, que estas espécies em destaque 

são provenientes de substratos de sedimento do rio Amazonas. Haja vista a relevante capacidade 

citotóxica destas espécies, foi possível validar o potencial biotecnológico e a riqueza da 

biodiversidade do bioma amazônico do qual estes fungos advêm. 
 

Palavras-chave: Biotecnologia, citotoxidade, Região amazônica. 
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A AMAZÔNIA REPRESENTADA NO ESTRATO ARBÓREO 

DA MATA ATLÂNTICA (BRASIL) 

Ludmilla de Santana Luz1; José Antonio da Silva Dantas1; Maria Dolores Ribeiro Orge1; 

Cláudio Roberto Meira de Oliveira1; Enéas Santos Lima1; Wilma Santos Silva1 & Marinalva 

de Jesus Almeida1 

1Universidade do Estado da Bahia 

 
As florestas tropicais são consideradas santuários de biodiversidade, abrigando elevada riqueza 

e espécies endêmicas. Neste trabalho, o objetivo foi caracterizar a estrutura de subpopulações 

de espécies arbóreo-arbustivas tropicais nativas disjuntas e compreender as semelhanças e 

conexões entre os biomas florestais em diferentes domínios fitogeográficos. Os indivíduos 

selecionados estão inseridos em fragmentos florestais de diferentes tamanhos em Alagoinhas, 

município de referência para o Litoral Norte da Bahia (Brasil). Para a análise, as espécies 

vegetais foram mapeadas e georreferenciadas, e ambas ocorrem nos dois biomas Amazônia e 

Mata Atlântica. Os dados biométricos foram considerados o diâmetro e altura total. Para cada 

indivíduo que possui CAP (circunferência à altura do peito) ≥4 cm será apontada a 

circunferência a 1,30 m do solo, convertido para DAP (diâmetro à altura do peito) através da 

fórmula D=C/π. Para calcular a altura foi considerado o somatório total e dividido pelo 

quantitativo de todos os indivíduos amostrados. Nos fragmentos inventariados, a altura de 14 

espécies arbóreas está entre as classes ≥6 m e >18 m e 22 espécies arbustivas entre as classes 

≥2 m e <6 m. Para o DAP, as árvores apresentaram entre 14 cm e 23 cm e arbustos entre 5 cm 

e 8 cm. A distribuição diamétrica foi classificada como “J” invertido, quando a maioria dos 

indivíduos está concentrada nas classes de menores diâmetros e uma vegetação em estágio 

avançado de regeneração com espécies competitivas. Os dados de biodiversidade indicaram 

uma flora disjunta entre os biomas presente no estado da Bahia. A compreensão sobre a 

estrutura de um sistema florestal ou remanescentes florestais permite inferir e subsidiar ações 

de recuperação dos ecossistemas e conservação dos organismos que interagem entre si para um 

equilíbrio dinâmico. Atrelado a isso, ainda é possível utilizar ferramentas que auxiliam no 

manejo, agregando informações e estratégias a partir de análises da distribuição espacial das 

espécies. O processo da fragmentação de florestas tropicais, impulsionado por interferência 

humana e sem planejamento, tem provocado um efeito cascata, alterando toda a cadeia 

interativa, produtiva e reprodutiva das espécies, ocasionando perda de hábitat com eventos de 

extinção de algumas espécies, dificultando o trabalho de reconhecimento da flora brasileira. 
 

Palavras-chave: Conservação, distribuição espacial, manejo. 
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VIABILIDADE E SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE 

Parkia panurensis BENTH. EX H.C. HOPKINS (FABACEAE) ARMAZENADAS POR 

15 ANOS 

 

Mayara Kadmah Laudelino da Silva1; Milena Bragança da Silva1; Maria Astrid Rocha 

Liberato1 & Angela Maria Imakawa1 

1Universidade do Estado do Amazonas 
 

A Amazônia possui uma enorme diversidade de espécies vegetais, que vem sendo 

constantemente ameaçada. O reflorestamento com espécies nativas, pode vir a auxiliar na 

recuperação de áreas degradadas, porém carece da disponibilidade e utilização de sementes e 

mudas de boa qualidade. Espécies do gênero Parkia são de valor econômico, principalmente 

por seu uso na construção civil, podendo também ser utilizadas no reflorestamento. Sementes 

de Parkia panurensis possuem um rígido tegumento, e por isso sua dormência é um dos 

principais problemas na produção de mudas. Assim, o objetivo deste trabalho foi testar a 

superação da dormência e viabilidade das sementes de Parkia panurensis por meio do teste de 

germinação depois de armazenadas por 15 anos em câmara refrigerada. Um total de 200 

sementes de Parkia panurensis foram utilizadas na realização deste estudo. Destas, 100 foram 

selecionadas para compor o grupo testemunha (T0), sem tratamento prévio; as demais 

integraram o grupo teste (T1), submetido ao tratamento de escarificação mecânica com lixas. 

Cada grupo foi dividido em quatro repetições de 25 sementes, posteriormente semeadas em 

caixas de plástico com um substrato composto por areia e vermiculita. Os grupos foram 

acondicionados em um viveiro de plantas e mantidos em temperatura ambiente, sendo irrigados 

diariamente durante este estudo. As sementes foram consideradas germinadas após a emissão 

do hipocótilo. Os caracteres avaliados durante o teste de germinação foram: o tempo médio de 

germinação (TM), o índice de velocidade de germinação (IGV) e a porcentagem de germinação. 

Nenhuma semente do grupo T0 germinou durante a realização do experimento, tendo seus 

índices iguais à zero. As primeiras sementes escarificadas germinaram no quinto dia após a 

semeadura. O tempo médio de germinação para T1 foi de 8,22 e o índice de velocidade de 

germinação do grupo foi de 3,68. Sete indivíduos morreram em decorrência de ataque fúngico, 

sendo a porcentagem de germinação igual a 93%. Considerando o tempo de armazenamento 

das sementes, observou-se um sucesso no teste de germinação, evidenciando que as sementes 

não apenas eram viáveis, como também apresentaram uma grande capacidade de germinação. 

Os resultados também apontam que a escarificação mecânica foi eficiente na superação da 

dormência em sementes de Parkia panurensis, mostrando-se uma boa alternativa para uma 

rápida obtenção de plântulas e mudas de boa qualidade para uso em trabalhos de 

reflorestamento. 
 

Palavras-chave: Germinação, reflorestamento, visgueiro. 
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MONTAGEM DE GENOMAS E BIOPROSPECÇÃO DE METABÓLITOS 

PRODUZIDOS POR ACTINOBACTÉRIAS ENDOFÍTICAS ISOLADAS DE 

GUARANÁ [Paullinia cupana (MART.) DUCKE] 

 
Kátia Aparecida de Siqueira1; Rhavena Graziela Liotti2; Tiago Antônio de Oliveira Mendes3 

& Marcos Antônio Soares1 

1Universidade Federal de Mato Grosso; 2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso; 3Universidade Federal de Viçosa 

Actinobactérias possuem um amplo espectro de atividades biológicas como agentes 

antioxidantes, antitumorais, imunossupressoras e antimicrobianos. O sequenciamento 

genômico tem auxiliado os estudos na área de produtos naturais possibilitando a montagem de 

genomas e identificação de genes regulados em determinadas condições de cultivo, além da 

identificação de novos produtos naturais. Os genomas das actinobactérias Streptomyces 

costaricanus-64 e S. griseocarneus-132 isoladas das raízes de Paullinia cupana (Mart.) Ducke 

foram sequenciadas. As bibliotecas foram preparadas com Kit Nextera DNA Library e o 

sequenciamento foi realizado em modo HiSeq4000. As sequências de baixa qualidade foram 

eliminadas utilizando o software Trimmomatic. A montagem de novo do genoma foi 

implementada com o software Spades e a anotação via plataforma Rast. A detecção de tRNA e 

rRNA foi realizada utilizando Aragorn e RNAmmer, respectivamente. Os genomas consistiram 

em 180 scaffolds (S. costaricanus-64) e 271 (S. griseocarneus-132), representados em um 

cromossomo circular com um total de 8.38 Mb e 8.87 Mb, respectivamente. Os clusters 

relacionados a metabólitos secundários foram preditos pela plataforma AntiSmash. S. 

costaricanus-64 apresentou 22% dos genes relacionados a biossíntese de policetídeo sintase 

tipo 1 (T1PKS), 18% NRPS (Peptídeos não ribossomais), terpenos (11%), lantipeptideo (7%), 

butirolactona (4%) e bacteriocinas (2%). S. griseocarneus-132 apresentou 22% de genes 

relacionados a síntese de terpenos, 17% bacteriocinas e NRPS 11%. Este estudo auxiliará na 

pesquisa de engenharia metabólica de linhagens de Streptomyces e seu uso na biotecnologia. 
 

Palavras-chave: Sequenciamento, Streptomyces, P. cupana. 
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TESTE DE GERMINAÇÃO E VIABILIDADE DE SEMENTES DE Parkia 

gigantocarpa DUCKE APÓS ARMAZENAMENTO DE 9 ANOS 

Milena Bragança da Silva1; Mayara Kadmah Laudelino da Silva1; Maria Astrid Rocha 

Liberato1 & Angela Maria Imakawa1 

1Universidade do Estado do Amazonas 

 
O gênero Parkia apresenta uma grande diversidade na Amazônia, cerca de 17 espécies são 

encontradas no norte da América do Sul. Elas despertam grande interesse econômico e também 

são utilizadas em áreas de reflorestamento. Pensando nisso, esse trabalho teve por objetivo 

verificar a viabilidade de sementes de Parkia gigantocarpa Ducke após armazenamento de 9 

anos, por meio do teste de germinação. As sementes utilizadas foram coletadas em: 13/05/2010, 

na base de Operações Geólogo Pedro Moura e estavam armazenadas no Laboratório de 

Propagação de Plantas e Recuperação de Áreas Degradadas, mesmo local onde o experimento 

foi realizado. Foram utilizadas 200 sementes, submetidas aos seguintes tratamentos pré- 

germinativos: (T0) sementes intactas, sem tratamento prévio e (T1) escarificadas manualmente 

com lixa 2mm, na região lateral apenas de um lado da semente até o desgaste do tegumento. 

Cada tratamento foi realizado em 4 repetições com 25 sementes cada, os quais foram 

submetidos ao teste de germinação, sendo que a semeadura foi feita em bandejas plásticas com 

substrato de areia branca e vermiculita, e permaneceram à temperatura ambiente em viveiro 

com 30% de sombreamento e irrigações diárias. O critério de germinação utilizado foi a emissão 

da parte aérea. Dessa forma, verificou-se que o tratamento T0 não é eficaz, devido à dormência 

das sementes causada pela presença de um tegumento muito espesso e naturalmente 

impermeável. Ainda assim, uma das sementes da repetição R1 e outra da repetição R2 

conseguiram germinar, pois os tegumentos apresentavam perfurações não visíveis no processo 

de seleção das sementes. Já o tratamento T1, com escarificação mecânica, mostrou-se eficaz 

para a quebra de dormência das sementes dessa espécie. A partir desse tratamento a germinação 

foi caracterizada como epígea, o tempo inicial da germinação foi de 5 dias e final de 15 dias; já 

o tempo médio de germinação foi de 6,3 dias, o índice de velocidade de germinação (IVG) 

médio foi de 2,57 e, por fim, o percentual de sementes germinadas nesse tratamento foi de 69%. 

Esses resultados demonstram que sementes desta espécie, mesmo armazenadas por 9 anos, 

apresentam bons índices de velocidade de germinação e percentual de sementes germinadas, 

além de manter o padrão de tempo inicial de germinação típico para o gênero Parkia. Manter a 

viabilidade das sementes é um fator importante para a conservação da espécie, assim como 

permite que elas sejam usadas na recuperação de áreas degradadas. 
 

Palavras-chave: Fabaceae, germinação, reflorestamento. 

 
Instituição de fomento: Universidade do Estado do Amazonas. 



I SIMPÓSIO DE BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E USO 

SUSTENTÁVEL DE PLANTAS, ALGAS E FUNGOS AMAZÔNICOS 

71 

 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA IN VITRO E DESENVOLVIMENTO DE 

PLÂNTULAS DE ORQUÍDEAS SOB DIFERENTES COLORAÇÕES DO MEIO DE 

CULTURA 
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da Rocha Araújo1 & Edvan Alves Chagas2 

1Universidade Federal de Roraima; 2Embrapa Roraima 

 
A família Orquidaceae apresenta uma ampla diversidade de espécies, alcançando 35000 

distribuídas entre 800 gêneros, dos quais 200 e aproximadamente 2300 espécies ocorrem 

naturalmente no Brasil. Objetivou-se com esse experimento formular um protocolo de produção 

de mudas de orquídeas in vitro com diferentes colorações do meio de cultura. O experimento 

foi desenvolvido na Biofábrica - Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais e Biologia 

Molecular, localizado no Campus Cauamé pertencente à Universidade Federal de Roraima. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 10 repetições. Os 

tratamentos foram dispostos em esquema fatorial triplo 5x3x4, constituído por três espécies de 

orquídeas nativas (Cattleya violacea, Caularthron e Dimerandra) e cinco colorações do meio 

de cultura (branca, preta, azul, verde e vermelha) e o tempo de permanência da cultura in vitro 

(30, 60, 90 e 120 dias). Foram avaliados o número médio de brotos; o diâmetro da base de 

explante; o comprimento do maior broto; o comprimento da maior raiz. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. De acordo com a análise de variância, houve interação tripla significativa entre 

os fatores testados. Para o meio de cultura branco, independente da espécie foi possível observar 

que é necessário a troca de meio de cultura a cada 90 dias. Já para o meio de cultura com carvão 

ativado, simulando uma condição de escuro, observou-se o melhor desenvolvimento do sistema 

radicular. Para o comprimento de broto observou-se diferenças significativas para as espécies, 

coloração do meio de cultura e tempo de permanência in vitro. Verificou-se também uma alta 

diferença entre os resultados das variáveis analisadas em distintos meios de cultura, 

evidenciando que a espécie reage de forma desigual. Para a espécie Caularthron, o meio de 

cultura vermelho, mantido por 60 dias em ambiente de cultivo, favoreceu maior formação do 

número e diâmetro dos brotos. Para Dimerandra o meio de cultura que favorece maior 

desenvolvimento dos explantes é o de coloração verde e vermelho por tempo de permanência 

de 60 dias. A espécie também apresentou elevado potencial de multiplicação, atingindo 16 

brotos por explante. Já a C. violacea apresentou desenvolvimento lento em relação as demais, 

e os melhores resultados foram observados aos 120 dias de cultivo nas colorações preta e azul. 
 

Palavras Chave: Cattleya sp., cultura de tecidos, ornamental. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE CAÇARI COM DIFERENTES 

NÚMEROS DE PLANTAS E CULTIVADAS EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS 

Victor Braz Cabral1; Caroline Marques Silva1; Wellignton Farias Araújo1 & Edvan Alves 

Chagas2 

1Universidade Federal de Roraima; 2Embrapa Roraima. 

 
Caçarizeiro (Myrciaria dubia (H.B.K) Mc Vauch) é uma espécie que tem despertado interesse 

de produtores e consumidores, devido principalmente às suas propriedades farmacológicas e 

nutracêuticas. É uma fruteira tipicamente amazônica, que cresce nas margens dos rios e lagos 

de toda a bacia Amazônica. Por não ser uma espécie domesticada, pouco se sabe sobre as 

condições de manejo agronômico para o desenvolvimento inicial das plantas em terra firme. O 

espaçamento é muito importante porque depende dele a maior ou menor concentração de ácido 

ascórbico nas plantas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de caçari 

formadas com diferentes números de plantas e cultivadas em diferentes espaçamentos. O 

experimento foi instalado no Campus Cauamé da Universidade Federal de Roraima. O 

delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, em fatorial 4 x 4 com 4 

repetições e 3 plantas por parcela. O primeiro fator constituído por número de mudas no 

substrato inicial: mudas formadas por diferentes números de sementes (1, 2, 3 e 4 sementes) e 

o segundo fator composto por quatro espaçamentos em campo (4x2, 4x3, 5x2, 5x3). As mudas 

foram formadas contendo substrato constituído pela mistura de solo de lavrado e areia na 

proporção de 3:1. Foi feita a avalição final do desenvolvimento vegetal das plantas e foram 

utilizadas as seguintes características: Diâmetro de caule, altura da planta número de ramos 

basais e terminais. Os dados quantitativos serão analisados através de regressão polinomial e os 

quantitativos por Scott-Knott (p< 0,05) com auxílio do programa computacional SISVAR. Os 

resultados obtidos segundo a análise estática, e que não houve diferencia significativa entre os 

blocos, e na característica avaliada de diâmetro de caule o  tratamentos 5  que tem o 

espaçamento 5x3 com 1 semente por muda obteve os melhores resultados e nas demais 

características os tratamentos 1 e 9, com os espaçamentos 5x2 com 1 semente na muda e 4x2 

com 1 semente por muda respectivamente foram os que teve os melhores resultados, com isso 

até o presente momento pode-se recomendar os tratamentos com o espaçamentos já citados para 

o plantio do caçarizeiro em terra firme. Devido ao longo período de adaptação do caçarizeiro 

no solo e por se tratar de uma cultura perene recomenda-se a continuação do estudo para obter 

um espaçamento que seja o mais adequado para o plantio de caçarizeiro em terra firme. 
 

Palavras-Chave: Amazônia Legal, domesticação, fruteiras nativas. 
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ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO DO ANTIBIÓTICO CLORANFENICOL 

POR FUNGOS ENDOFÍTICOS ISOLADOS DE Bertholletia Excelsa BONPL. 

(CASTANHA-DO-BRASIL) 
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1Universidade Federal do Amapá; 2Universidade de São Paulo 

 
O cloranfenicol (CAP), é um antimicrobiano, que foi amplamente utilizado desde a década de 

1950 e se tornou um micropoluente pelo seu uso indiscriminado, que resiste aos tratamentos 

convencionais de águas residuais, e a biodegradação surge como alternativa à sua remoção do 

ambiente. Este estudo objetivou avaliar a biodegradabilidade do CAP com fungos endófitos 

isolados de Bertholletia excelsa no Estado do Amapá. Foram utilizadas cinco linhagens de 

fungos endofíticos (BIORG 4, 5, 6, 7 e 9) identificados morfologicamente no Laboratório de 

Biocatálise e Síntese Orgânica Aplicada da Universidade Federal do Amapá, cultivados em 

meio sólido com extrato de malte e ágar 2% para demostrar a interferência do CAP no 

crescimento das cepas. A inoculação em meio líquido (50 ml extrato de malte) foi realizada 

com fragmentos circulares fúngicos, em agitação orbital por 5 dias, para o crescimento micelial 

em condições controladas (150 rpm e 30ºC), adicionando 200 µL após o crescimento a solução 

de CAP (100 mg.L⁻¹) a cada experimento. As linhagens fúngicas foram submetidas às reações 

de biodegradação em 3, 6 e 9 dias. Para preparação das amostras, os micélios foram filtrados e 

extraídos com acetato de etila por partição líquido-líquido. As amostras foram analisadas em 

Cromatografia Liquida de Alta Eficiência. Foi realizado um delineamento fatorial para otimizar 

as condições de biodegradação. Além disso, avaliação dos metabólitos produzidos nas reações 

por Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas e da toxicologia ambiental 

com as algas Chlorella vulgaris. Os Resultados demonstraram que o CAP afetou o crescimento 

das cepas e interferiu no desenvolvimento de conídios e esporos. A biodegradação em meio de 

cultura líquido mostrou que todas as linhagens aceleraram a degradação desse antibiótico, 

apresentando índices de até 30%, destacando os fungos BIORG 7 e 9 com biodegradação de 

25,2% em 9 dias e 29,3% em três dias de reação, respectivamente. A cepa mais eficiente, 

Trichoderma sp. (BIORG 7) foi submetido a um delineamento experimental com 15 corridas, 

tendo como variáveis: pH, tempo e concentração do CAP, atingindo de 2% a 25% de 

biodegradação. O principal metabólito identificado, o 4-nitrobenzaldeído, apresentou maior 

ecotoxicidade para algas verdes que o CAP. Os dados mostraram que as melhores condições 

para esse método foi de 43 horas de reação, pH 6,7 e concentração de 100 mg.L⁻¹ de CAP. Este 

foi o primeiro estudo de biodegradação do CAP com fungos endofíticos isolados da Amazônia 

brasileira. 
 

Palavras-chave: Antimicrobianos, biocatálise, microrganismos endofíticos. 
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ESTRATÉGIAS DE BIOCONTROLE COM BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS 

NA REDUÇÃO DE FITOPATÓGENOS EM SEMENTES DE CACAU (Theobroma 

cacao L.) DA REGIÃO AMAZÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Yara Marina Reymão de Barros1; Jeany Costa da Silva1; Rafaela Assumpção2; Marcos 

Mourão Santa Brígida1 & Raquel Soares Casaes Nunes1 

1Universidade Federal Rural da Amazônia; 2Universidade Federal do Amazonas 

A região amazônica requer cuidados especiais no plantio das plantas nativas do pequeno 

agricultor para evitar doenças fúngicas nas plantações. Dentre as sementes mais cultivadas da 

região Amazônica, destacam-se as de sementes de cacau, (Theobroma cacao L.), que 

apresentam-se constantemente com contaminações fúngicas devido à acidez e umidade dos 

frutos. Métodos de biocontrole com ação antimicrobiana, utilizando microrganismos 

endofíticos, pouco conhecidos, estão sendo estudados para a redução de contaminações 

fúngicas. As bactérias endofíticas Enterobacter spp., Bacillus spp., e Bacillus subtilis produzem 

substâncias bioativas como antibióticos lipopeptídicos de amplo espectro que aumentam a 

capacidade de defesa aos fitopatógenos, incluindo espécies de Fusarium spp., Pythiumspp., em 

condições ambientais. O presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 

da literatura científica sobre a utilização de bactérias endofíticas, entre elas: Bacillus spp., 

Bacillus subtilis e Enterobacter spp., Pseudomonas spp. como uma alternativa promissora no 

manejo de doenças de plantas na fase de pós-colheita para o controle dos principais patógenos 

do cacau. Foi realizada um levantamento bibliográfico, bem como avaliação de 12 trabalhos, 

por meio de consulta em base de dados eletrônicos como Google Acadêmico, SERCONMED, 

SciELO, CAPES, com as palavras chaves: “sementes de cacau”; “contaminação fúngica”; 

“bactérias endofíticas”, “métodos de controle biológico”, resultando em poucos trabalhos 

publicados sobre bactérias endofíticas isoladas diretamente em sementes de cacau como 

estratégia de biocontrole. Dos trabalhos revisado sobre essa temática nas bases de dados 

supracitadas, utilizando experimentos em cultivo in vitro e em casa de Vegetação, 80% foram 

direcionadas às bactérias endofíticas (Bacillus spp.,Bacillus subtilis, Pseudomonas spp), 

indicando que essas bactérias promovem a estabilidade, crescimento do cultivo e produzem uma 

grande quantidade de antibióticos peptídicos, como subtilina, bacilisina, micobacilina e iturina 

A, e metabólitos secundários (sideróforos), enquanto que 20% eram sobre as bactérias 

endofíticas Enterobacter spp., produtores de ácidos e promotores decrescimento que 

potencializam a qualidade das sementes de cacau. Consolida-se, como alternativa cada vez mais 

empregada a utilização de microrganismos no biocontrole de pragas na agricultura. Assim, 

salienta-se que as bactérias endofíticas podem promover a descoberta constante de novos 

produtos de origem biológica com potencial de aplicação na indústria agronômica. 
 

Palavras-chave: Bactérias endofíticas, fitopatógenos, sementes. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Guarea guidonia (L.) SLEUMER APÓS 
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Guarea guidonia (L.) Sleumer (jitó) encontra-se distribuída em vários Biomas brasileiros, assim 

como nas florestas inundadas da várzea amazônica e, em função do interesse madeireiro, a 

espécie é um utilizada no Manejo Florestal Sustentável na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá (RDSM). O objetivo da pesquisa foi analisar os efeitos da submersão de 

sementes de G. guidonia em um curso de água e a subsequente germinação em substrato, 

simulando a fase terrestre. Em junho de 2020, sementes de 15 indivíduos de G. guidonia foram 

colocadas em lanternas de aquicultura, imersas totalmente no rio em ambiente de várzea da 

RDSM por um período de 100 dias. Após esse período foram transferidas para tubetes de 280 

cm3 contendo solo de várzea e as plântulas formadas foram monitoradas em casa de vegetação, 

com tela sombrite de 50%, por 163 dias. Sementes dos mesmos 15 indivíduos foram 

encaminhadas para o laboratório (controle) e dispostas diretamente sobre areia em caixas do 

tipo gerbox (10 caixas e 25 sementes por caixa). As sementes nos gerboxes foram mantidas em 

câmara durante 280 dias sob fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 28ºC. Sementes da 

espécie não germinaram no curso de água, porém após a fase aquática e quando transferidas 

para um substrato foram capazes de formar 20,57% plântulas, valor inferior aos 53,2% no 

controle. Na semeadura direta (controle), os tempos inicial e médio de germinação foram 

tardios, 61 e 109 dias, respectivamente, o que pode indicar a presença de dormência primária. 

Contudo, os tempos inicial e médio de 31 e 74,5 dias, respectivamente após 100 dias de 

submersão indicaram que a passagem pela água antecipou em cerca de 30 dias a germinação na 

fase terrestre (tubetes em substrato), uma sinalização que na fase aquática parte da dormência 

primária é superada. Esse é um resultado relevante dado que na várzea amazônica a fase terrestre 

é curta e o tempo de escape da plântula até novo ciclo de inundação é dependente da rapidez do 

processo de germinação. 
 

Palavras-chave: Dormência primária, fase aquática, jitó. 
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AJUSTES FUNCIONAIS DE UMA ERVA DE SUB-BOSQUE PARA 

SOBREVIVER À VARIAÇÃO NA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM UMA 

FLORESTA DE TERRA FIRME DA AMAZÔNIA 

 
João Pedro Baraldo Mello1; Thiago André2 & Flávia Regina Capellotto Costa1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2Universidade Federal do Oeste do Pará 

Indivíduos de espécies amplamente distribuídas estão suscetíveis à variação ambiental e se 

espera que tenham mecanismos de ajuste em suas características funcionais para se manterem 

em condições ambientais distintas. O ajuste de características funcionais de árvores no nível 

intraespecífico já foi demonstrado ao longo de toda a distribuição das espécies e também em 

escala local em resposta a gradientes topográficos. Aqui perguntamos se a variação funcional 

intraespecífica de uma espécie herbácea amazônica de ampla distribuição regional e local 

(Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. - Marantaceae) está ligada à variação ambiental em escala 

local, de forma a entender se há ajustes que permitem a ocupação de amplos gradientes 

ambientais. O estudo está sendo desenvolvido na Reserva Ducke, onde a topografia é marcada 

por regiões altas (platôs), com acesso à água mais limitado, e regiões baixas (baixios), com alta 

disponibilidade de água. Portanto, esperamos que haja ajuste de algumas características para 

esta variação na disponibilidade hídrica e de luz e que essas estejam relacionadas em um 

espectro econômico da planta. Foram medidas em 23 a 72 indivíduos as características foliares 

ligadas à aquisição e conservação de recursos como espessura da folha (LT), área foliar 

específica (SLA), conteúdo de matéria seca da folha (LDMC), e características relacionadas ao 

crescimento, número de caules e altura. Como um proxy de disponibilidade hídrica usamos a 

elevação do terreno, para a luz, o índice de iluminação da copa. A maioria das características 

funcionais esteve associada ao gradiente de elevação, de luz, ou ambos. O SLA foi mais alto 

em locais com maior disponibilidade hídrica e menor iluminação, enquanto LDMC e LT 

apresentaram padrão oposto. A altura da planta aumentou com o índice de iluminação e não 

respondeu a elevação, já o número de caules diminuiu com a elevação. Há, portanto, uma 

tendência de ajuste intraespecífico ao longo do espectro de economia da planta, com tendência 

aquisitiva nos baixios (maiores valores de SLA e número de caules), indicando maior 

capacidade de crescimento, enquanto nos platôs revela-se um padrão de conservação de 

estruturas, dados os maiores valores de LT e LDMC. Concluímos que há variação 

intraespecífica acoplada ao gradiente hídrico considerado, mesmo em pequena escala espacial. 

Esta variabilidade pode permitir à espécie ajustar-se a variações climáticas como nos cenários 

com menor disponibilidade hídrica previstos para o futuro. 
 

Palavras-chave: Espectro econômico da planta, Ischnosiphon arouma, variabilidade 

intraespecífica. 

 

Instituição de fomento: CNPq. 
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ESTUDO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO Trichoderma spp. EM 

FUNGOS TOXIGÊNICOS CONTAMINANTES DA PUPUNHEIRA (Bactris gasipaes 

KUNTH. VAR. gasipaes HENDERSON) NA REGIÃO AMAZÔNICA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Ana Cibelle Tavares Leal1; Ana Olimpia Cardoso Alves1 & Raquel Soares Casaes Nunes1 

1Universidade Federal Rural da Amazônia 

Bactris gasipaes Kunth. var. gasipaes Henderson, popularmente conhecida como pupunheira, 

é uma monocotiledônea da família Arecaceae, originária da região amazônica, com grande 

potencial para o cultivo. A sua cultura apresenta uma colonização endêmica de grupos 

específicos de fungos toxigênicos, como por exemplo: o Colletotrichum gloesporioides (Penz.) 

Penz. & Sacc, Curvularia eragrostidis (Henn.) J.A.Mey, Bipolaris bicolor (Mitra) Shoem, 

Fusarium oxysporum Schltdl e Phytophthora palmivora (E.J.Butler), que apesar de agirem de 

formas diferentes, causam grandes prejuízos para as plantações de pupunha. Neste sentido, o 

fungo endofítico pertencente ao gênero Trichoderma spp., desponta com importância relevante, 

como agente de biocontrole com ação antagonista, antibiótica e indutora da resistência dos 

cultivos de frutos e sementes a fitopatógenos fúngicos. Este estudo pretende analisar as diversas 

aplicações agroecológicas do Trichoderma spp. na solução de fitopatógenos que atacam a 

pupunheira na região Amazônica. A revisão bibliográfica, foi realizada, por meio do 

levantamento de artigos publicados no período entre 2012-2020, com a temática direcionada 

em delineamentos experimentais (estudos das eficácias de isolados do Trichoderma spp.) e 

observacionais (estudo de casos de fitopatógenos específicos que atacam a pupunheira). Muito 

embora, haja a necessidade de ampliação de dados oficiais sobre a aplicação do Trichoderma 

spp. voltada para as pequenas e grandes plantações de pupunha, observou-se que as pesquisas 

direcionadas aos isolados, como mecanismo de ação antimicrobiana em fungos toxigênicos da 

pupunheira na região amazônica, popularizou-se nos últimos anos devido as múltiplas funções 

relacionadas ao seu grande potencial econômico e agrícola. Desta maneira, a partir das análises 

de 20 artigos consultados, foram observados que 80% (16 artigos) apresentaram resultados 

positivos nos estudos da eficácia e ação dos isolados do Trichoderma spp. no combate a 

colonização endêmica dos grupos específicos de fungos toxigênicos citados que atacam a 

Bactris gasipaes. O estudo fomenta discussões sobre a importância da utilização do 

Trichoderma spp. no controle microbiano na pupunheira, expondo os fatores benéficos dos 

métodos e variações que o seu manejo possui, bem como, seu uso como alternativa promissora 

aos tratamentos convencionais de controle de pragas nas plantações de pupunha. 
 

Palavras-chave: Biocontrole, fungo endofítico, pupunheira. 
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O USO DO Trichoderma koningii NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE 

PIMENTEIRA-DO-REINO (Piper nigrum L.) 

Laila Brabo Pacheco1; Mateus Santana Rodrigues1 & Oriel Filgueira de Lemos2 

1Universidade Federal Rural da Amazônia; 2Embrapa Amazônia Oriental 

A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) é uma planta perene de origem indiana que apresenta 

grande importância comercial devido seu fruto (pimenta-do-reino) ser um condimento muito 

utilizado na culinária e por possuir propriedades terapêuticas como anti-inflamatória, analgésica 

e cicatrizante. O uso de microrganismos promotores de enraizamento e crescimento em 

substratos tem apresentado resultados promissores para a produção de mudas de qualidade. O 

Trichoderma spp. se destaca como bioprotetor, pois atua como antagonista de alguns 

fitopatógenos e como promotor do enraizamento de mudas. Dessa forma, o presente estudo teve 

como objetivo promover o desenvolvimento de mudas de pimenteira-do-reino (P. nigrum L.) 

cultivar (cv.) Cingapura sob o uso de Trichoderma koningii. O experimento foi conduzido no 

viveiro ProMudas, município de Castanhal-PA e as plantas utilizadas foram provenientes do 

Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA. O desenho 

experimental foi inteiramente casualizado, dois tratamentos, com e sem T. koningii com cinco 

repetições. O substrato utilizado consistiu de 850 g de Osmocote® (18.5.9 mini prill 5 meses), 

1,4 kg de Yoorin®, 500 g de torta de mamona, 40 L de solo argiloso, 20 L de munha de carvão, 

105 L de fibra de coco e 40 L de água. A inoculação de T. koningii foi feita através da imersão 

das mudas durante 30 minutos em solução (100g de T. koningii em 1 L de água destilada). A 

avaliação foi feita de forma destrutiva, sendo verificado, massa úmida e seca (40°C durante 72 

h), altura da parte aérea e raiz e a contagem do número de folhas. Os dados foram submetidos 

às análises estatísticas no software Sisvar e o teste de comparação de médias foi de Scott-Knott 

a 5% de probabilidade. Após seis meses da aclimatização, as plantas tanto com a aplicação ou 

não de T. koningii se desenvolveram bem, não havendo diferenças significativas entre ambos. 

Considerou-se que o enraizamento e crescimento das plantas semelhantes está relacionado à 

fertilidade do substrato que pode ter interferido no potencial do T. koningii. Então, conclui-se 

que o uso de T. koningii no substrato enriquecido na aclimatização e formação de mudas de 

pimenteira-do-reino provenientes do cultivo in vitro não potencializa o desenvolvimento das 

mudas. 
 

Palavras-chave: Pimenta, promotor de crescimento, substrato. 
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SUCESSO GERMINATIVO DE Carapa guianensis Aubl (Meliaceae) EM 

CLIMA AMBIENTE NA APA DO PURAQUEQUARA MANAUS AM, BRASIL 

Gabriel Caldas da Costa1; Antônio Luiz Vieira de Oliveira1 & Maria Astrid Rocha Liberato1 

1Universidade do Estado do Amazonas 

Carapa guianensis Aubl, comumente conhecida como andiroba, a C. guianensis foi coletada 

pela primeira vez na Guiana e descrita botanicamente por Aublet, em 1775; é a espécie tipo do 

gênero Carapa, da família botânica Meliaceae. A árvore pode atingir até 30 m de altura, com 

circunferência de 170 cm. Embora haja relatos de ocorrência de árvores com mais de 200 cm 

de CAP (circunferência à altura do peito), atualmente, na floresta de várzea, árvores com mais 

de 150 cm de CAP raramente são encontradas. Sua capacidade de flutuar facilita o transporte 

das toras pelos igarapés até as serrarias e seu fuste reto proporciona bom rendimento em 

madeira, tornando-a uma das mais exploradas nas áreas de várzea do Estado do Amapá e sul do 

Amazonas. Nesse sentido, alternativas de germinação torna se necessário sobre compensação 

ambiental da espécie. Portanto o objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial 

germinativo de C. guianensis, no período chuvoso de Manaus. Foram colhidos 50 frutos 

maduros, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2001, de uma Árvore matriz selecionada na (APA) 

do Puraquequara, com uma altura de 15 m, e circunferência 80 cm e idade aproximadamente 

15 anos. No dia posterior a colheita estes frutos foram imersos por 20 minutos em água à 

temperatura ambiente (32°C). Posteriormente eliminou-se a água e foram semeados em sacos 

de polietileno (500g) com substrato (areia e pó de serra) em igual proporção posteriormente 

monitorados por 35 dias. O sucesso germinativo das sementes de C. guianensis, obtidas no 

substrato (areia e pó de serra), foi de 95 % no decorrer de 25 a 30 dias, a uma precipitação de 

(353 mm), a segunda maior precipitação de 2021 até o momento em Manaus. Portanto o índice 

germinativo C. guianensis, para este substrato foi significativamente elevado. Observou no 

presente trabalho que sementes C. guianensis, é uma espécie com alta tolerância hídrica em 

relação ao substrato (areia e pó de serra). Recomenda-se esse substrato para a produção de 

mudas de C. guianensis, para reflorestamento em período chuvoso. 
 

Palavras-chave: Andiroba, chuva, reflorestamento. 
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BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE Chrysophyllum L. 

(SAPOTACEAE) É ÚTIL NA DISTINÇÃO DE ESPÉCIES? 

Caroline da Cruz Vasconcelos1; Itamara Gonçalves da Gama1; Mário Henrique Terra-Araujo1; 

José Luís Campana Camargo1 & Isolde Dorothea Kossmann Ferraz1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

 
Chrysophyllum L. (Chrysophylloideae) é o segundo maior gênero de Sapotaceae, com 71 spp. 

conhecidas, principalmente nos Neotrópicos. No Brasil, estima-se a ocorrência de 31 spp., 

sendo a maioria registrada para a Amazônia (~20 spp.). Na recente filogenia molecular da 

subfamília, dentre os grupos monofiléticos em Chrysophyllum, há um pequeno e interessante 

grupo que corresponde à seção Ragala (clado B) e que apresenta uma característica rara em 

Sapotaceae: cálice acrescente no fruto. Na Amazônia Central, esse grupo é representado por C. 

sanguinolentum ssp. balata (Ducke) T.D.Penn., C. sanguinolentum ssp. spurium (Ducke) 

T.D.Penn. e C. ucuquirana-branca (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn., árvores ocasionalmente 

coletadas na região e facilmente confundidas. Assim, o objetivo desse estudo foi testar a 

utilidade de dados biométricos de frutos e sementes, a fim de fornecer subsídios para a distinção 

dessas espécies. Os frutos maduros foram coletados diretamente da copa de matrizes (n=3) 

localizadas na Reserva Ducke, em Manaus, AM. No laboratório, frutos (n=70) e sementes 

(n=77) foram fotografados e características biométricas (p.ex. peso, comprimento, diâmetro 

equatorial) foram mensuradas com auxílio de balança de precisão e paquímetro digital. Além 

de estatística descritiva, os dados passaram por testes de normalidade, homocedasticidade e 

ANOVA seguida do teste de Tukey (5%) em ambiente R. Os frutos são bagas carnosas, 

globoides (em C. ssp. balata e C. ucuquirana-branca) e piriformes (em C. ssp. spurium), todos 

com sementes elipsoides. No geral, houve bastante sobreposição nas características biométricas 

entre as espécies. Porém, as variáveis distintas para as três espécies foram peso e diâmetro do 

fruto, comprimento da semente e largura do hilo. Entre as subespécies de C. sanguinolentum, a 

sobreposição das medidas foi principalmente observada nas sementes e foi maior no 

comprimento do pedicelo do fruto. C. ucuquirana-branca apresentou uma amplitude maior para 

as variáveis de fruto e menor sobreposição com as duas subespécies de C. sanguinolentum nas 

variáveis de sementes. Especialmente a largura do hilo das sementes foi útil para distinguir as 

subespécies de C. sanguinolentum de C. ucuquirana-branca, sendo uma característica mantida 

mesmo após secagem do material (p.ex. espécimes de carpoteca); já a distinção entre as 

subespécies de C. sanguinolentum, parece satisfatória usando o diâmetro e o peso dos frutos, 

sendo esta última funcional apenas no material fresco. 
 

Palavras-chave: Chrysophylloideae, caracterização biométrica, flora amazônica. 
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AMAZÔNIA SERVIRÁ COMO REFÚGIO CLIMÁTICO PARA UMA 

ESPÉCIE AMPLAMENTE DISTRIBUÍDA NO BRASIL 

Loana Araújo Silva Souza1; Islandia Silva Pereira1 & João Carlos Pires-Oliveira1 

1Universidade do Estado de Mato Grosso 

A Amazônia é a maior floresta tropical úmida do mundo. Sua flora está entre as mais vulneráveis 

às mudanças climáticas, onde diversas espécies podem sofrer mudanças na sua distribuição e 

assim gerar consequências diretas à manutenção e estrutura dos ecossistemas. Dessa forma 

entender como essa flora responderá às mudanças climáticas é de extrema importância para 

conservação da biodiversidade, como por exemplo a espécie arbórea Tapirira guianensis Aubl., 

pioneira, muito abundante nas florestas secundárias da Amazônia e com alto valor ecológico no 

reflorestamento de áreas degradadas em razão do seu rápido crescimento e capacidade 

regenerativa. Nosso estudo investigou se as mudanças climáticas representam uma ameaça à 

ocorrência desta espécie amplamente distribuída no Brasil, e com maior abundância para a 

Amazônia. Realizamos modelagem de nicho ecológico utilizando múltiplos modelos 

estatísticos e os projetamos sob dois cenários de mudanças climáticas previstos para o ano de 

2070 baseados nos relatórios do IPCC, sendo um considerado mais otimista (SSP2-4.5) e um 

mais pessimista (SSP5-8.5). Combinamos as projeções dos modelos gerados em um consenso 

médio para identificar a variação média das áreas de adequabilidade de T. guianensis sob os 

diferentes cenários na região amazônica. Nossos resultados mostram que a área de 

adequabilidade de T. guianensis se estende para boa parte da região Neotropical. No Brasil, essa 

adequabilidade é maior para os biomas Mata Atlântica e Cerrado quando comparada a 

Amazônia, apresentando alguns pontos na Caatinga, e sem adequabilidade para o Pampa. Para 

os cenários futuros aqui investigados, essa área de adequabilidade tende a diminuir para a Mata 

Atlântica, tendo maior diminuição no Cerrado. Já para a Amazônia, sua área de adequabilidade 

tende a se ampliar. Provavelmente isso deve estar relacionado às características fisiológicas das 

espécies, que fazem com que esta seja mais vulnerável a períodos de seca mais prolongada, uma 

vez que esses períodos mais secos serão mais severos (cenário futuro) no Cerrado. Assim, 

T. guianensis poderá experimentar uma expansão substancial acompanhando locais com 

melhores condições climáticas para sua sobrevivência, onde o bioma Amazônia pode servir 

como refúgio climático. Além disso, mostramos aqui (mais uma vez) a importância de se 

conservar a Amazônia, pois esta é uma região prioritária para sobrevivência, não somente da T. 

guianensis, mas também de muitas outras espécies. 

 
Palavras-chave: Modelagem de nicho ecológico, mudanças climáticas, Tapiriria guianensis. 
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ESTUDOS PARA PROPAGAÇÃO DE LIANAS NATIVAS: 

BIGNONIACEAE 

 
Juliana de Almeida Paz1,2; Jackeline Santos Menezes1,2; Alison Lucas de Oliveira Pereira3 & 

Eva Maria Alves Cavalcanti Atroch2 

1Faculdade de Ciências Agrárias; 2Universidade Federal do Amazonas; 3Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia 

 

O viveiro do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do DB/ICB/UFAM, é um espaço de 

estudos para produção de espécies ornamentais nativas, principalmente por propagação 

vegetativa. Entre as famílias propagadas destaca-se Bignoniaceae que apresenta várias espécies 

de lianas com potencial ornamental, ocorrentes na mata de vegetação secundária no campus da 

UFAM. Dessa forma, durante excursões aleatórias no campus, coletaram-se ramos para 

propagação vegetativa das espécies Tanaecium truncatum (A. Samp.) L. G. Lohmann, 

Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers e Fridericia sp. Foram confeccionadas estacas de 15 a 

20 cm com e sem folhas das três espécies. T. truncatum e P. jasminifolia receberam tratamento 

enraizador com AIB (ácido indolilbutirico) nas concentrações, em ppm, de 0,0; 1000; 2000 e 

3000. As estacas com folhas apresentaram melhor desempenho quanto a sobrevivência e 

formação de novas brotações. Contudo a aplicação do AIB não se mostrou eficiente para 

promover o enraizamento, apresentando um discreto efeito apenas nas estacas de P. 

jasminifolia, sendo os tratamentos de 2000 e 3000 ppm de AIB, os que apresentaram melhores 

resultados. Para propagação de Fridericia sp foi testado tipo de estaca (com e sem folhas), sem 

o uso de enraizador. O enraizamento ocorreu em 53,8% das estacas com folhas, formando 

mudas. As estacas sem folhas formaram calos, mas não enraizaram. Verificou-se respostas 

diferenciadas entre as espécies, quanto a necessidade do uso de enraizador. Assim as 

investigações continuam com novas coletas, investindo-se na formação de mudas a partir de 

estacas com folhas, e adequações na aplicação de enraizadores. 
 

Palavras-chave: Ornamentais nativas, propagação vegetativa, regulador de crescimento. 
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE SEMENTES DE ESPÉCIES 

ARBÓREAS ÚTEIS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NA REGIÃO DE 

TRANSIÇÃO AMAZÔNIA-CERRADO 

 
Aline Cristina Ferragutti1; Divino Vicente Silvério1;2; Henrique Augusto Mews3; Eddie Lenza 

de Oliveira1; Leandro Maracahipes4 & João Carlos Mendes Pereira5 

1Universidade do Estado de Mato Grosso; 2Universidade Federal Rural da Amazônia; 

3Universidade Federal do Acre; 4Universidade Estadual de Campinas; 5Associação Rede de 

Sementes do Xingu 

 

Definir as características ecológicas de sementes arbóreas é essencial para otimizar as 

estratégias de restauração ecológica. Contudo, há poucas informações disponíveis sobre as 

características ecológicas de uma ampla gama de espécies, particularmente em regiões tropicais 

ricas em espécies e sujeitas a grandes pressões ambientais. Aqui, utilizamos uma base de dados 

de 139 espécies arbóreas nativas coletadas por coletores da Associação Rede de Sementes do 

Xingu entre 2011 e 2018 para descrever as características ecológicas de sementes de plantas 

arbóreas na região de transição Amazônia-Cerrado. Procuramos responder: 1) Qual o período 

de dispersão das sementes das 139 espécies? 2) Espécies com diferentes síndromes de dispersão 

ou grupos sucessionais diferem quanto ao período de dispersão das sementes? Conduzimos este 

estudo em um gradiente latitudinal de 600 km de extensão na transição Amazônia-Cerrado na 

região nordeste do estado de Mato Grosso, Brasil. Classificamos as espécies em função da 

síndrome de dispersão, do grupo sucessional (pioneiras, secundárias e clímax) e de classes de 

tamanho das sementes de acordo com seu comprimento (muito pequenas [1–3 mm], pequenas 

[3,1–6 mm], médias [6,1–15 mm], grandes [15,1–30 mm] e muito grandes [>30 mm]). 

Encontramos que 114 (82%) espécies dispersam frutos no fim do período seco e no início do 

período chuvoso. Do total de espécies, 58 (42%) são de sucessão secundária e 112 (81%) 

apresentam tamanho das sementes variando de médio a grande, características que tendem a 

garantir maior resistência a estresse ambiental e, portanto, maior sucesso das espécies utilizando 

o método de restauração de semeadura direta. Por fim, encontramos que 86 (62%) espécies são 

comuns aos biomas Amazônia e Cerrado, corroborando o caráter transicional da região. Nossos 

resultados apontam a existência de uma lacuna na utilização de espécies de outras classes 

sucessionais e de menor tamanho em ações de recuperação ecológica pelo método de semeadura 

direta, além de apresentar características ecológicas importantes que melhoram o conhecimento 

do conjunto de espécies estudado na transição Amazônia-Cerrado, o que é essencial para o 

planejamento e o aperfeiçoamento da coleta de sementes e o aumento da efetividade dos 

projetos de recuperação ecológica. 
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BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES E GERMINAÇÃO DE Dioclea 

macrocarpa HUBER (FABACEAE) 

 
Gabriel S. B. dos Santos1,2; Paulo R. R. Piovesan2 & Isolde D. K. Ferraz2 

1Universidade Estácio de Sá; 2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

Dioclea macrocarpa Huber (Fabaceae) é uma espécie lianescente, nativa da Amazônia, com 

floração cauliflora. As inflorescências vistosas de coloração roxa com aproximadamente 15 cm 

de comprimento, indicam essa espécie para o uso paisagístico. Avaliamos a biometria de frutos 

e sementes e a germinação de D. macrocarpa, visando a produção de mudas. Ramos com frutos 

foram coletados no campus do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em 

Manaus. Os frutos foram mantidos em sacos de plástico por 15 dias na Casa de Sementes 

(INPA) para completa maturação. Medidas de comprimento, largura e espessura foram 

realizadas com paquímetro digital e a massa úmida foi obtida em balança de precisão (0,001 g) 

para 23 frutos. As sementes foram extraídas manualmente para contagem do número por fruto. 

Após o beneficiamento, 46 sementes foram utilizadas para avaliação biométrica e massa fresca. 

Para o teste de germinação foram utilizadas 3 repetições com 12 sementes cada, semeadas em 

vermiculita fina como substrato. As bandejas de germinação (31 x 13 x 12 cm) foram mantidas 

em viveiro coberto com telhas translúcidas que permitem a passagem de 70% de luz natural. O 

critério usado para germinação foi a emissão do epicótilo (>5cm). Após a germinação, as 

plântulas foram transplantadas para vasos de 3,8 l, contendo vermiculita e terra preta comercial 

(2:1), para acompanhar o desenvolvimento inicial. Devido ao hábito lianescente, foram 

colocados cabos para fornecer suporte às plantas. Os frutos apresentaram comprimento de 16,9 

± 6,0 cm, largura de 5,7 ± 4,1 cm e espessura de 5,3 ± 3,7 cm. A massa úmida dos frutos foi de 

232 ± 37 g. O número de sementes por fruto variou entre 1 e 4, porém frutos com 2 sementes 

foram mais frequentes (43%). As sementes são globosas (4,1 ± 2,1 x 4,4 ± 2,7 x 4,4 ± 2,6 cm), 

pesando 45 ± 9 g. Após 14 dias, as sementes começaram a emitir o epicótilo, e após 1 mês, 

80,5% das sementes tinham germinado. Após germinação, notamos um rápido alongamento da 

parte aérea sem folhas (cerca de 50 cm em 30 dias), que enrolou nos suportes. Devido à ausência 

de folhas, foi possível descrever a plântula. A facilidade na germinação e o rápido alongamento 

da parte aérea dessa espécie precisam ser levados em consideração na produção de mudas e seu 

uso ornamental. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MANUAL (E-BOOK) PARA ATIVIDADES 

PRÁTICAS EM SALA DE AULA, UTILIZANDO O AQUÁRIO COMO 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 
Thayson Araujo Canela1; Mikaele Vieira Bentes1 & Osvanda Silva de Moura1 

1Fundação Universidade Federal de Rondônia 

As plantas são de suma importância ao meio ambiente, pois elas participam do ciclo do oxigênio 

através da fotossíntese, sendo necessária à vida dos seres viventes. Neste contexto, há uma 

grande necessidade de trabalhar temas botânicos em sala de aula. Com o intuito de incentivar 

os professores e alunos a uma aula mais lúdica e que detenham de uma maior atratividade para 

que os alunos busquem o conhecimento. Pois, boa parte dos recursos utilizados geralmente são 

quadro e giz e assim a aula acaba virando rotina, não chamando a atenção dos alunos para os 

conteúdos abordados. Dessa forma, as práticas pedagógicas, são sem dúvida muito importantes, 

pois nelas há maior participação e colaboração dos alunos e, as atividades propostas pelo 

professor são mais efetivamente condicionadas ou realizadas mais ativamente pelos alunos. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um e-book com práticas botânicas, através de 

plantas aquáticas, usando como ferramenta pedagógica um aquário de água doce. Foi montado 

um aquário de água doce com 1,20 de comprimento, 40 de largura e 56 de altura, no Laboratório 

de Materiais Didáticos da Universidade Federal de Rondônia, campus, Porto Velho. Para as 

aulas práticas foram doadas e coletadas oito espécies de macrófitas: como Najas guadalupensis 

Spreng. Magnus, Elodea linearis (Rydb.) St. John, Bacopa caroliniana (Walt.) B.L.Robins, 

Limnophila sessiflora (Vahl) Blume, Hygrophila polysperma Anderson, Microsorum pteropus 

(Philippine), Anubias lanceolata f. angustifolia Engler e Anubias barteri var.(Engler) Crusio. 

Para a execução das práticas botânicas buscou-se informações através de fontes bibliográficas 

e também através de práticas executáveis no próprio aquário, tais como ilustração dos 

espécimes, para destacar suas características; analise microscópicas, visualização de estômatos 

e, observação do crescimento das plantas ao longo dos dias, qual delas se desenvolveria mais 

lentamente ou rapidamente. Por fim, a ciência deve ser ensinada para gerar aprendizes mais 

flexíveis, eficientes e autônomos, com capacidade de aprendizagem, e não só de memorização 

de determinados saberes científicos, tendo as práticas um papel fundamental para que isso 

ocorra. 
 

Palavras-chave: Didática, educação, macrófitas aquáticas. 
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O USO DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO PARA 

DISCRIMINAR SEIS PROCEDÊNCIAS DE Bertholletia excelsa HUMB. & BONPL. 

(LECYTHIDACEAE) EM PLANTIOS CLONAIS NO AMAZONAS 

 

Paulo R. Silva1; Elzineide M. do Carmo1; Geângelo Petene Calvi1; Isolde D. K. Ferraz2 & 

Flávia M. Durgante2 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2Karlsruher Institut für Technologie 

 
A espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) tem sido empregada nas ciências florestais 

principalmente para predizer e quantificar características químicas e anatômicas, tais como 

teores de lignina, celulose, fósforo, nitrogênio e densidade da madeira. Também é aplicada na 

taxonomia integrativa de plantas, especialmente para discriminar espécies relacionadas, como 

aquelas pertencentes ao mesmo gênero ou família. Objetivou-se aqui testar se o NIR permite 

discriminar seis procedências clonais de Bertholletia excelsa. Utilizou-se amostras de folhas de 

100 matrizes de 6 procedências clonais em plantios comerciais da empresa Agropecuária 

Aruanã, no município de Itacoatiara, Amazonas. A coleta espectral foi realizada com o 

espectrofotômetro de campo ASD®, com valores de reflectância expressos entre os 

comprimentos de onda de 350 a 2500 nm, compreendendo as regiões do visível e do 

infravermelho próximo. Foram tomadas 12 leituras (abaxial e adaxial) de folhas secas para cada 

indivíduo. Os espectros foram submetidos a dois tipos de análise linear discriminante: leave one 

out na qual um conjunto de amostras k-1 é utilizado para gerar a função discriminante, sendo 

este modelo validado pela amostra que ficou de fora da criação da função. A segunda técnica, 

Holdout (70/30), a amostra disponível é dividida em 2/3 para a criação da função discriminante 

e 1/3 para a validação do modelo. Com base na média de todas as leituras por indivíduo, obteve-

se um percentual de acertos de 74% e 90.5% para os dois tipos de análise. Ao selecionar apenas 

as variáveis da região do infravermelho próximo (750 – 2500 nm), a capacidade de predição 

dos modelos discriminantes aumentou consideravelmente para 90.5% e 96.89%, 

respectivamente. Isso ocorreu devido a eliminação da sobreposição dos espectros localizados 

na região do visível, que dificulta o poder de discriminação dos modelos. Mesmo se tratando de 

indivíduos da mesma espécie, pode-se concluir que a espectroscopia no infravermelho próximo 

apresenta elevado potencial para discriminar procedências clonais de Bertholletia excelsa, 

demonstrando a possibilidade da criação de um banco de dados espectrais que poderá ser 

utilizado no resgate da identificação do material genético das procedências da empresa quando 

o mesmo for perdido. 

 
Palavras-chave: Análise linear discriminante, clones, NIR. 
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GERMINAÇÃO DE Plukenetia volubilis L. (SACHA-INCHI) FRENTE A 

INTERFERÊNCIA DA LUMINOSIDADE 

João Antônio dos Santos Monteiro1 & Maria Astrid Rocha Liberato1 

 
1Universidade do Estado do Amazonas 

 

A Amazônia é o centro mais importante do mundo em biodiversidade. No entanto, muitas 

espécies de plantas amazônicas ainda subexploradas que podem ter valor econômico promissor 

permanecem pouco conhecidas e negligenciadas pela comunidade científica. Um exemplo 

dessas espécies é a Plukenetia volubilis L., popularmente conhecida como “sacha-inchi”. A 

sacha-inchi, também chamada “amendoim inca”, “amendoim selvagem”, “inca-inchi” ou 

“amendoim da montanha”, é uma planta da família Euphorbiaceae, que cresce na Floresta 

Amazônica. Essa espécie vegetal possui grande potencial agrotecnológico e nutracêutico, 

devido suas sementes serem ricas em proteína, vitamina E, e principalmente em óleos poli- 

insaturados do tipo ômega 3, 6 e 9, o que atribui às sementes desta espécie, grande potencial 

como matéria-prima para a indústria alimentar, farmacêutica e de cosméticos. Desse modo, o 

objetivo desse trabalho foi analisar a luz como um dos fatores que afetam o processo 

germinativo de Plukeneta vollubilis L. Os frutos de sacha-inchi foram coletados em julho de 

2017 do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia Ocidental, localizada na rodovia AM 

010 Km 22 na cidade de Manaus no estado do Amazonas, onde as plantas vêm sendo cultivada 

desde 2010. Em seguida, os frutos foram transportados e foram beneficiados que consistiu na 

abertura dos frutos, pesagem das sementes e foram submetidas ao processo de assepsia que 

consistiu: em uma solução de hipoclorito de sódio a 1%, durante três minutos. Após a lavagem 

das 100 sementes, foi realizada a semeadura. O tratamento escolhido foi de luminosidade 

‘’Claro e Escuro’’, onde para o tratamento do claro foram plantadas 25 sementes em cada 

repetição (R1 e R2), totalizando 50 sementes. Para o tratamento escuro, 25 sementes plantadas 

em cada repetição (R1 e R2), totalizando 50 sementes para o tratamento do escuro. As sementes 

foram plantadas em uma profundidade de aproximadamente 3 centímetros abaixo do substrato. 

O acompanhamento do experimento ocorreu durante os trinta dias, onde foi observado o 

comportamento das sementes. O critério para considerar as sementes germinadas neste trabalho 

foi à abertura do par de cotilédones. As sementes de Plukenetia volubilis L. comportam-se como 

fotoblásticas neutras, ou seja, germinam na presença ou ausência de luz. A germinação é do tipo 

epígea fanerocotiledonar. Sementes expostas em condições de ausência de luminosidade 

apresentam maior velocidade de germinação e o tempo médio de germinação. 
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ESTABELECIMENTO DE Aldina heterophylla SPRUCE EX BENTH 

(FABACEAE) DE CAMPINARANAS AMAZÔNICAS SOB DIFERENTES REGIMES 

EXPERIMENTAIS DE SUPRIMENTO HÍDRICO 

 

Sthefanie do Nascimento Gomes de Souza1; Aline Lopes2; Marcos Melo Corrêa1; Maria 

Gracimar Pacheco de Araújo3; Layon Oreste Demarchi1 & Maria Teresa Fernandez Piedade1 

1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 2Universidade de Brasília; 3Universidade 

Federal do Amazonas 

 
O período de germinação e de estabelecimento de plântulas são críticos, sendo as fases mais 

importantes para a sobrevivência das espécies, principalmente em ecossistemas sazonais. 

Aldina heterophylla é uma espécie com alta densidade, dominante e endêmica das campinaranas 

amazônicas, sendo sujeita tanto ao estresse por saturação de água do solo, quanto de seca. Em 

condições controladas de casa de vegetação, foi analisada a germinação e as respostas de 

plântulas de Aldina heterophylla ao estresse hídrico e a saturação de água do solo. As germinação 

foi acompanhada durante 90 dias. Três plântulas foram utilizadas para análises histoquímica e 

histológica da semente e raiz. Além disso, foram selecionadas 36 plântulas que foram 

submetidas por períodos de 50 e 100 dias há três tratamentos: controle (rega diária); saturação 

de água no solo (coluna de água 2 cm acima do substrato); seca (rega a cada 15 dias). Após 50 e 

100 dias foram retirados seis indivíduos de cada tratamento para a estimativa da biomassa. 

Semanalmente foram medidas a altura do caule, número de folhas, índice de clorofila total, 

surgimento de lenticelas, clorose e necrose foliar. As plântulas apresentaram germinação 

criptocotiledonar, hipógea e cotilédones de reserva de amido e proteínas, as quais também 

estiveram presentes nas raízes. Plântulas do tratamento controle apresentaram maior número de 

folhas, altura e clorofila total ao longo do tempo que a seca e saturação de água. Aos 50 dias o 

tratamento saturação de água apresentou maiores valores médios (9,84±3,74g) que o tratamento 

seca (7,20±2,06g) e controle (5.85±1,62g). Aos 100 dias não houve diferença significativa entre 

os tratamentos, tendo os controles médias de 23,45 ±3.66g, alagado 17,15±6,99g e seca 

20,71±4.99g. Após 60 dias, apenas as plântulas do tratamento de saturação de água 

apresentaram modificações morfolóficas como lenticelas hipertrofiadas, clorose e necrose foliar 

o que, posteriormente, levou à morte de 50% dos indivíduos. Após 100 dias, plântulas do 

tratamento de seca sofreram senescência foliar, porém não ocorreu mortalidade. Aldina 

heterophylla mostrou-se resistente e adaptada à escassez hídrica, possuindo estratégias 

germinativas para sobreviver e se estabelecer nessas condições. Entretanto, a espécie se mostrou 

vulnerável ao alagamento prolongado das raizes, que provocou redução do crescimento das 

plântulas e mortalidade de indivíduos. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Oenocarpus bacaba Mart. SOB 

INFLUÊNCIA DE O2 EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

Antônio Luiz Vieira de Oliveira1; Gabriel Caldas da Costa1 & Maria Astrid Rocha Liberato1 

1Universidade do Estado do Amazonas 

Oenocarpus bacaba Mart., conhecida como bacaba, é uma palmeira de tronco liso, sem 

espinhos com aproximadamente 20 m de altura, nativa da Amazônia, pertencente à família 

Arecaceae, com grande potencial econômico, ecológico e alimentar. Apesar de servir para 

variados meios exploratórios, existem poucos trabalhos relacionados à fisiologia de sementes 

de bacaba, como germinação, substratos, armazenamento, concentração de oxigênio e 

condições ambientais que conferem respostas bioquímicas para espécies tropicais. O objetivo 

deste trabalho foi verificar a germinação de sementes de bacaba sob a influência de O2 em 

diferentes substratos. A coleta dos frutos foi realizada em julho de 2018, na APA do 

Puraquequara, zona leste de Manaus. Após a coleta, os frutos foram imersos em água por 24h 

e submergidos em hipoclorito de sódio por 5 minutos. Para o teste de germinação, foram 

utilizados dois tratamentos: semente-areia e semente-água. Ambos os tratamentos utilizaram 

quatro repetições com 25 sementes, em copos descartáveis de 50 ml. A contagem da germinação 

foi realizada diariamente, iniciando aos dois dias após a semeadura, e concluída aos 30 dias. 

Nessa perspectiva, o presente experimento expressou os seguintes dados: o tratamento Areia 

obteve percentual germinativo de 4%, ocorrendo entre 8 e 15 dias. No substrato Água não 

ocorreu germinação durante o período observado. Considerando-se o tempo de observação (30 

dias), esses resultados sugerem que a germinação de Oenocarpus bacaba Mart. ocorre em 

ambientes com a presença de oxigênio, e é nula em ambientes anóxicos. 
 

Palavras-chave: Água, fatores externos, oxigênio. 


